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UCHWAŁA Nr XII/174/11 

Rady Miasta Olsztyna 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych 

przez Miasto Olsztyn. 

 

Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 
220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 
Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, 
Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, 
poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 
56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, 
poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) Rada Miasta Olsztyna 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Uchwała określa kryteria przyznawania nagród 

dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze oraz 
realizację innych zadań statutowych szkoły, w tym zadań 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w 
czasie zajęć organizowanych przez szkołę, sposób 
podziału środków na nagrody Prezydenta Olsztyna i 
dyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn 
oraz tryb zgłaszania kandydatów do nagród. 

 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez 

bliższego określenia o: 
 
  1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę 

lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla 
której organem prowadzącym jest Miasto Olsztyn, 

 
  2) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela 

zatrudnionego w szkole, o której mowa w pkt 1. 
 

§ 3. Nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze 
oraz realizację innych zadań statutowych szkoły 
przyznaje się w ramach specjalnego funduszu nagród 
tworzonego w wysokości 1 % planowanych rocznych 
wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z tym że: 
 
  1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody 

dyrektora szkoły i są one planowane w rocznym 
planie finansowym szkoły, 

 
  2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody 

Prezydenta Olsztyna i są one planowane w budżecie 
Miasta Olsztyna. 

 
§ 4. 1. Nagroda Prezydenta Olsztyna może być 

przyznana nauczycielowi, który osiąga znaczące wyniki 
w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
opiekuńczo-wychowawczej oraz w realizacji innych 
zadań statutowych szkoły, a dyrektorowi i 
wicedyrektorowi również za działania służące 
podnoszeniu jakości pracy szkoły, w szczególności: 
   
1) osiąganie bardzo dobrych wyników w nauczaniu 

potwierdzonych sprawdzianami i egzaminami 
zewnętrznymi uczniów, 

 
  2) posiadanie osiągnięć w pracy z uczniami o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
 
  3) osiąganie bardzo dobrych wyników w nauczaniu i 

wychowaniu, potwierdzone zajęciem przez uczniów 
(zespół uczniów) wysokich miejsc w 
międzyszkolnych, miejskich, wojewódzkich i 
ogólnopolskich olimpiadach, konkursach, 
przeglądach, festiwalach i zawodach sportowych, 

 
  4) realizowanie innowacji pedagogicznych, 
 
  5) upowszechnianie dobrych praktyk, doświadczeń 

pedagogicznych i rozwiązań metodycznych, 
 
  6) realizowanie programów profilaktyki mających na celu 

zapobieganie uzależnieniom, 
 
  7) organizowanie i rozwijanie form współdziałania szkoły 

z rodzicami oraz organizacjami i instytucjami, których 
celem jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży, 

 
  8) aktywne uczestnictwo w stowarzyszeniach 

działających na rzecz dzieci i młodzieży, 
 
  9) inne znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej, w tym wyniki ewaluacji 
zewnętrznej. 

 
2. Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana 

nauczycielowi, który spełnia co najmniej trzy z 
następujących kryteriów: 
  
 1) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu i 

wychowaniu, potwierdzone zajęciem przez uczniów 
(zespół uczniów) wysokich miejsc w olimpiadach, 
konkursach, przeglądach, festiwalach i zawodach 
sportowych, 

 
  2) posiada osiągnięcia w pracy z uczniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, 
 
  3) stosuje nowatorskie metody pracy, 
 
  4) uczestniczy w tworzeniu i doskonaleniu prawa 

wewnątrzszkolnego, 
 
  5) aktywnie uczestniczy w szkoleniowych radach 

pedagogicznych, 
 
  6) podnosi i aktualizuje wiedzę oraz umiejętności 

pedagogiczne, 
 
  7) wzbogaca warsztat pracy, 
 
  8) organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe, 



 
  9) realizuje programy profilaktyki i promocji zdrowia, 
 
10) współpracuje z osobami i instytucjami wspierającymi 

proces dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy, 
 
11) podejmuje działania zmierzające do poprawy 

bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę. 

 
3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po 

przepracowaniu w szkole co najmniej roku. 
 
§ 5. 1. O przyznanie nagrody Prezydenta Olsztyna 

może wnioskować Zastępca Prezydenta Olsztyna 
nadzorujący edukację, Komisja Oświaty Rady Miasta 
Olsztyna, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 
Olsztyna, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna, Warmińsko-
Mazurski Kurator Oświaty, rada pedagogiczna lub rada 
szkoły. W przypadku wniosku zgłaszanego przez 
dyrektora szkoły wymagana jest opinia rady 
pedagogicznej. 

 

2. O przyznanie nauczycielowi nagrody dyrektora 
szkoły może wnioskować, po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej: dyrektor szkoły, wicedyrektor, rada 
pedagogiczna, rada szkoły. 

 

3. Inicjatywę w sprawie przyznania nauczycielom 
nagród, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą podejmować 
rady rodziców, związki zawodowe, rady osiedli, 
organizacje społeczne występując z wnioskiem do 
dyrektora szkoły lub do Prezydenta Olsztyna, jeżeli 
kandydatem do nagrody jest dyrektor szkoły. 

 

4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody Prezydenta 
Olsztyna lub dyrektora szkoły określa załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 

5. Termin składania wniosków o nagrodę Prezydenta 
Olsztyna upływa z dniem 15 września, a dyrektora szkoły 
z dniem 5 października. 

 

§ 6. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 

otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego 
teczce akt osobowych. 

 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/487/04 Rady 

Miasta Olsztyn z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn, 
zmieniona uchwałą Nr LIV/719/05 Rady Miasta Olsztyn z 
dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród Prezydenta Miasta i dyrektora szkoły 
nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek 
prowadzonych przez Miasto Olsztyn, obowiązującego od 
1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., zmieniona 
uchwałą Nr LV/735/06 z dnia 25 stycznia 2006 r. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

Olsztyna. 
 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Jan Tandyrak 

 

 
 
 
Załącznik  
do uchwały Nr XII/174/11 
Rady Miasta Olsztyna 
z dnia 29 czerwca 2011 roku 
 

 
WZÓR 
 
 

WNIOSEK 
o przyznanie nagrody Prezydenta Olsztyna/Dyrektora Szkoły 

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

 
 
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Olsztyna/Dyrektora Szkoły 
Panu/Pani.............................................................................................................................................................................. 
Urodzonemu/ej...................................................................................................................................................................... 
Wykształcenie....................................................................................................................................................................... 
Staż pracy pedagogicznej …..........… lat, w tym w tej szkole............................................................................................. 

Zatrudnionemu/ej w............................................................................................................................................................... 
(nazwa szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony) 

na stanowisku........................................................................................................................................................................ 
Stopień awansu zawodowego............................................................................................................................................... 
Dotychczas otrzymane nagrody - rok otrzymania.................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................... 

(ministra, kuratora, organu prowadzącego, dyrektora szkoły) 

Ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień)................................................................................................................. 
 
 
 



Krótkie uzasadnienie wniosku: 

 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Opinia rady pedagogicznej* 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Organ sporządzający wniosek 
 
 
 
 
...................................    ............................    ................................... 
  (miejscowość i data)             (pieczęć)               (podpis) 

 
 
 
 
* dotyczy również: - w przypadku nagród Prezydenta Olsztyna, kiedy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły 
 
 
 


