
Uchwała Nr XXXI/192/2005 
Rady Powiatu w Ostródzie  

z dnia 24 lutego 2005r. 
 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  
                  szkół i placówek oświatowych za ich osiągnięcia dydaktyczno- 
                  wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Powiat  
                  Ostródzki.  
 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)  Rada Powiatu uchwala, co następuje:  § 1 
1. Ustanawia się doroczne nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za 
    osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, utworzonego w wysokości 1 % planowanych 
    rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.  
2. Fundusz nagród dzieli się w następujący sposób:  

1) 80 % środków funduszu, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na nagrody 
dyrektora, które planowane są w rocznym planie finansowym szkoły/ placówki,  

2) 20 % środków funduszu, o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na nagrody 
organu prowadzącego, zwanych dalej nagrodami Starosty Ostródzkiego.  

3. Nagrody Starosty Ostródzkiego i nagrody dyrektorów szkół wypłacane są z budżetów 
    szkół/ placówek oświatowych.  § 2 
1. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym 
    terminie.  § 3 
Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole/ placówce co 
najmniej 1 roku.  § 4 
Nagrodę Starosty Ostródzkiego określa się do wysokości 150% przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce narodowej ogłoszonego w Obwieszczeniu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, za rok kalendarzowy poprzedzający datę przyznania nagrody.  § 5 
Wysokość nagrody dyrektora nie może przekroczyć wysokości nagrody Starosty 
Ostródzkiego. § 6 
1. Z wnioskiem o przyznanie nauczycielom nagrody Starosty Ostródzkiego mogą wystąpić:  

3) dyrektor szkoły/placówki dla zatrudnionych nauczycieli i nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce,  

4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Ostródzie,  
5) organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,  
6) organ nadzoru pedagogicznego.  

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Ostródzkiego dyrektorowi szkoły/ placówki 
    mogą wystąpić:  
                1) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Ostródzie,  
                2) organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,  

           3) organ nadzoru pedagogicznego, 
4) naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.  

3. Z wnioskiem o przyznanie nauczycielom nagrody dyrektora szkoły/placówki   mogą  
    wystąpić: 

1) wicedyrektor szkoły/placówki, 



2) rada pedagogiczna, 
3) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, w związku z § 2 ust. 1, składa się do Starostwa 
    Powiatowego w Ostródzie w terminie do 1 października każdego roku, a wnioski, o których 
    mowa w  § 2 ust. 2, składa się co najmniej na trzy tygodnie przed przewidywaną datą 
    wręczania nagród. 
5. Wnioski, o których mowa w ust. 3 w związku z § 2 ust. 1, składa się do dyrektora 
    szkoły/placówki w terminie do 1 października każdego roku § 7 
Starosta Ostródzki może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi lub 
dyrektorowi szkoły uwzględniając postanowienia § 10 ust. 1 i 2.  § 8 
Wnioski, o których mowa w § 6 wraz z uzasadnieniem wnioskodawcy składają wg wzoru 
stanowiącego załącznik  do uchwały.  § 9 
Nagroda Starosty Ostródzkiego może być przyznana niezależnie od innych nagród.  

 § 10 
1. Starosta Ostródzki przyznaje nagrody, które mogą być zaopiniowane przez komisję 
    nagród.  
2. W skład komisji opiniującej wnioski o nagrody wchodzą:  

1) 3 przedstawicieli organu prowadzącego,  
2) po 1 przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.  

3. Dyrektor szkoły przyznaje nagrody, które mogą być zaopiniowane przez komisję nagród 
    powołaną w szkole/placówce. 
4. W skład komisji opiniującej wnioski wchodzą:  

1) 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej  
2) po 1 przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. § 11 

1. Nagroda Starosty Ostródzkiego i dyrektora szkoły/placówki może być przyznana 
    nauczycielowi po uwzględnieniu między innymi następujących kryteriów:  

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:  
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i 

egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje 
egzaminacyjne,  

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania 
nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania 
autorskich programów i publikacji,  

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem 
uczniów do udziału w zawodach okręgowych lub centralnych, 
ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, zajęciem przez 
uczniów (zespół uczniów) czołowych miejsc w konkursach, 
zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich  i 
ogólnopolskich,  

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami 
uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,  

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub 
środowiskowe,  

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w 
szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w 
spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach,  

g) osiąga dobre wyniki  w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;  
2) w zakresie pracy opiekuńczej:  



a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w 
trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin 
ubogich lub patologicznych,  

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie 
przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w 
szczególności narkomanii i alkoholizmu,  

c) rozwija formy współdziałania szkoły/ placówki z rodzicami;  
3) w zakresie działalności pozaszkolnej:  

a) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia 
zawodowego,  

b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli 
podejmujących  pracę w zawodzie nauczyciela;  

4) w zakresie innych działań wynikających z zadań statutowych szkoły:  
a) wykazuje szczególną inwencję w przygotowywaniu projektów 

finansowych z funduszy Unii Europejskiej,  
b) wykazuje szczególną dbałość o estetykę i wystrój szkoły,  
c) wykazuje szczególną inwencję w tworzeniu własnego warsztatu 

pracy (klasopracowni, biblioteki, świetlicy itp.)  
d) przyczynia się do wzbogacania bazy szkoły w nowoczesne środki 

dydaktyczne i sprzęt,  
e) podejmuje działania mające na celu przygotowanie dzieci               i 

młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym i 
współzawodnictwa na rynku pracy, a także do życia w rodzinie,  

f) przyczynia się do rozwoju samodzielności i przedsiębiorczości 
uczniów.  

5) inne znaczące osiągnięcia wynikające z zadań statutowych szkoły/placówki. 
 
2. Nagroda Starosty Ostródzkiego dla dyrektora szkoły/ placówki może być przyznana, po 
    uwzględnieniu dodatkowo między innymi następujących kryteriów:  

1) racjonalnie gospodaruje środkami finansowymi szkoły/placówki oraz pozyskuje 
    środki pozabudżetowe, w tym fundusze Unii Europejskiej,  
2) osiąga wysokie oceny jakości pracy szkoły,  
3) podejmuje działania zmierzające do wzbogacenia majątku szkolnego,  
4) realizuje zadania określone w strategii edukacyjnej powiatu ostródzkiego, 
5) rozwiązuje problemy wychowawcze w szkole, podejmuje działania 

profilaktyczne zapobiegające zagrożeniom społecznym,  
6) stwarza warunki sprzyjające rozwojowi samorządności                               i 

przedsiębiorczości uczniów,  
7) wprowadza programy autorskie, innowacje i eksperymenty pedagogiczne,  
8) podejmuje aktywne działania promocyjne szkoły potwierdzone wynikami 

rekrutacji,  
9) aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym i organizacjami 

pozarządowymi.  § 12 
Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis 
umieszcza się jego teczce akt osobowych.  § 13 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostródzie.  § 14 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 



Załącznik do uchwały 
Nr XXXI/192/2005 
Rady Powiatu w Ostródzie 
z dnia 24 lutego 2005r.  W N I O S E K O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY OSTRÓDZKIEGO za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze  

 Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Starosty Ostródzkiego 
 

Pani/ Panu.................................................................................................................................. 
 

urodzonej/ urodzonemu........................................................................................................... 
 
zatrudnionej/ zatrudnionemu w .............................................................................................. 

                                    (nazwa szkoły/ placówki) 
.................................................................................................................................................... 
 
w wymiarze................................................................................................................................ 
     (podać wymiar zatrudnienia) 
 
na stanowisku........................................................................................................................... 
 
Otrzymane dotychczas nagrody ............................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
Uzasadnienie kryteriów określonych w § 10 Uchwały:  
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
Wniosek przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ............................... 
(Dotyczy wniosków o nagrodę Starosty Ostródzkiego składanych zgodnie z § 6 ust.1 pkt. 1) 
 

.....................................     
(podpis)  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Organ/osoba przedstawiający/a wniosek Staroście Ostródzkiemu:  
 
....................................................       ............................................     ....................................... 
(miejscowość, data)                   (pieczęć)                                 (podpis)  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opinia komisji nagród:  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Decyzja Starosty Ostródzkiego:  
 
 
 
 
.....................................................     ............................................ 
                    (data)            (podpis)  
 
 



UZASADNIENIE do uchwały Nr XXXI/192/2005 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2005r.   w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostródzki. 
 
 Zgodnie z art.49 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 
118, poz. 1112 z 2003r. z późn.zm.) w budżecie organu prowadzącego szkoły, tworzy się 
specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z 
przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkół. 
Na podstawie art.49 ust.2 cytowanej ustawy Karta Nauczyciela zadaniem organu 
prowadzącego jest ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród z wyżej określonych 
środków, sposobu podziału środków na nagrody oraz zgłaszania kandydatów do nagród. 
 
 
 
 


