
UCHWAŁA NR IX/71/19
RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeziorany

Na podstawie art. 49 ust.2  i  art. 91 d pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst 
jedn. Dz.U.z 2018 r. poz. 967 z późn.zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  (tekst  jedn.  Dz. U.  z 2019 r., poz.506  z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Jeziorany, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jezioran.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Jezioranach.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogusław Wierzbicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 07 listopada 2019 r.

Poz. 5341



Załącznik  

do uchwały Nr IX/71/2019 

Rady Miejskiej w Jezioranach 

z dnia 30 września 2019 r. 

 

Regulamin 

określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeziorany. 

 

Rozdział 1.  

Postanowienia Wstępne  

§ 1. 1.Regulamin reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego 

funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie gminy Jeziorany z przeznaczeniem na nagrody 

Burmistrza Jezioran i Dyrektorów Szkół.  

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:  

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Jeziorany,  

2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Jezioran, 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeziorany, 
4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeziorany, 
5)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

(Dz. U.2018 poz. 967 z późniejszymi zmianami). 

 

Rozdział 2. 

Kryteria przyznawania nagród 

 § 3.  W budżecie Gminy Jeziorany tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli  

i innych pracowników za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, pracę opiekuńczo-

wychowawczą w wysokości, co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych,  

z czego przeznacza się: 

1) 70% funduszu na nagrody dyrektora, 

2) 30% funduszu na nagrody Burmistrza. 

  § 4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, co najmniej 1 roku.  

 § 5. Nagroda Burmistrza oraz nagroda dyrektora przyznawana jest nauczycielom, którzy posiadają 

ocenę pracy, o której mowa w art. 6a ust. 4 ustawy oraz spełniają, co najmniej 3 z następujących 

kryteriów:   

1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym i wychowawczym,  

2) aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej oraz środowiska 

lokalnego, 

3) aktywne uczestnictwo w organizowaniu szkolnych zajęć pozalekcyjnych, 

4) angażowanie się w różnorodne formy współpracy z rodzicami uczniów, 
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5) udział w rozwiązywaniu problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy  

ze strony szkoły, 

6) wprowadzanie innowacji i nowatorstwa, eksperymentów w procesie realizacji zadań edukacyjnych 

oraz wychowawczych szkoły, opracowywanie autorskich programów i specjalistycznych publikacji, 

7) aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli. 

8) realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę.  

§ 6.Nagroda Burmistrza przyznawana jest dyrektorowi za: 

1) dbałość o wysoki poziom nauczania przez odpowiednią organizację pracy szkoły, wspomaganie 

nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

opracowywanie i wdrażanie programów i rozwiązań innowacyjnych w szkole oraz wzbogacanie jej 

oferty edukacyjnej, 

2) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole, 

3) podejmowanie działań w zakresie realizacji projektów edukacyjnych finansowanych  

z funduszy zewnętrznych oraz zarządzanie tymi projektami, 

4) realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę.  

§ 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza może wystąpić:  

1) w stosunku do nauczyciela: 

a) dyrektor, 

b) międzyzakładowa lub szkolna struktura związkowa. 

2) w stosunku do dyrektora: 

a) zastępca Burmistrza, 

b) Rada Pedagogiczna, 

c) międzyzakładowa lub szkolna struktura związkowa, 

d) Rada Rodziców. 

2. Wnioski o nagrodę Burmistrza składane przez dyrektora, podlegają zaopiniowaniu przez Radę 

Pedagogiczną. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

1) dane osobowe kandydata do nagrody, 

2) informacje o ocenie pracy nauczyciela, 

3) wyszczególnienie dotychczasowych nagród, odznaczeń, wyróżnień (w przypadku ponownego 

wniosku o nagrodę Burmistrza wyszczególnienie obejmujące okres od otrzymania ostatniej 

nagrody Burmistrza), 

4) uzasadnienie zawierające osiągnięcia i daty poszczególnych osiągnięć od czasu otrzymania 

ostatniej nagrody.  

5) podpis wnioskodawcy. 

4. Dyrektor, któremu przyznano nagrodę otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się  

w jego aktach osobowych. 

§ 8. Dyrektor przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony przez: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

2) Radę Pedagogiczną, 

3) międzyzakładową organizację związkową lub szkolną strukturę związkową, 

4) Radę Rodziców. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

1) dane osobowe kandydata do nagrody, 

2) informacje o ocenie pracy nauczyciela, 
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3) wyszczególnienie dotychczasowych nagród, odznaczeń, wyróżnień (w przypadku ponownego 

wniosku o nagrodę dyrektora wyszczególnienie obejmujące okres od otrzymania ostatniej nagrody 

dyrektora), 

4) uzasadnienie zawierające osiągnięcia i daty poszczególnych osiągnięć od czasu otrzymania 

ostatniej nagrody,  

5) podpis wnioskodawcy. 

3. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się  

w jego aktach osobowych. 

§ 9. Burmistrz może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę dyrektorowi lub nauczycielowi. W takim 

przypadku nie ma obowiązku wypełniania wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 3. 

§ 10. Nagrody będą przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innych ważnych uroczystości 

szkolnych. W uzasadnionych przypadkach również z okazji zakończenia roku szkolnego, obchodów 

ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły oraz Gminy Jeziorany. 

§ 11. 1. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 3  dotyczący nagrody Burmistrza należy składać  

w następujących terminach: 

1) z okazji Dnia Edukacji Narodowej – do 20 września, 

2) z okazji zakończenia roku szkolnego - do 30 maja, 

3) z okazji obchodów ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły oraz Gminy Jeziorany  

- na 30 dni przed planowaną uroczystością. 

2. Wnioski niespełniające wymogów określonych w regulaminie nie będą rozpatrywane. 

3. Wzór wniosków stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do regulaminu. 

                                                           

Rozdział 3. 

Postanowienia Końcowe 

 

§ 12. Niniejszy regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeziorany 

został uzgodniony ze związkami zrzeszającymi nauczycieli. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Jeziorany. 

 

 
 

WNIOSEK 

 

o przyznanie nagrody Burmistrza Jezioran  

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,  

opiekuńcze z okazji  

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

    data uroczystości ……………………………..................................................................... 

 
Nazwa szkoły…………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Stanowisko, na którym jest zatrudniony kandydat……...……………………………………. 

 

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

 

urodzonej/mu (dnia)…………………………………………………………........................... 
 

Informacje o kandydacie:* 

 

Posiadane wykształcenie …………………………………………………………………….... 
 

Stopień awansu zawodowego ………………………………………………………………… 

 
Staż pracy ogółem w szkołach  ……………………………………………………………….. 

 

w tym staż w danej szkole  …………………………………………………………………….  

 
 

 

Dotychczas otrzymane nagrody: (wpisać rok otrzymania poszczególnych nagród).* 
 

 

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej …………………………………………………….. 
 

Nagroda Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty ……………………………………… 

 

Nagroda Burmistrza Jezioran ……………………………………………………….………. 
 

Nagroda Dyrektora Szkoły …………………………………………………………..……… 
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Inne nagrody i wyróżnienia* ………………………………………………………………....... 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

 
Opinia Rady Pedagogicznej: pozytywna – negatywna*),**), ***) ……………………………. 

 

Data wyrażenia opinii przez Radę Pedagogiczną: *), ***) ……………………………………. 

 
Data poinformowania międzyzakładowej lub szkolnej struktury związkowej o złożeniu 

 

wniosku o nagrodę:*),*** )……….............................................................................................. 

 

*) nie dotyczy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Międzyzakładowej Organizacji   Związkowej 

lub Szkolnej Struktury Związkowej.  

**) niepotrzebne skreślić 

***) nie dotyczy wniosku o nagrodę dyrektora   

Uzasadnienie wniosku  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Organ sporządzający wniosek 

 

     ........................................................                                                    ............................................. 

(miejscowość i data)            (podpis i pieczęć) 
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Jeziorany 
 

WNIOSEK 

 

o przyznanie nagrody Dyrektora szkoły  

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,  

opiekuńcze z okazji  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

data uroczystości ……………………………......................................................................... 
 

Nazwa szkoły………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 

Stanowisko, na którym jest zatrudniony kandydat……...……………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 

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

urodzonej/mu (dnia)…………………………………………………………........................... 

 

Informacje o kandydacie:* 
 

Posiadane wykształcenie …………………………………………………………………….... 

 
Stopień awansu zawodowego ………………………………………………………………… 

 

Staż pracy ogółem w szkołach  ……………………………………………………………….. 
 

w tym staż w danej szkole  …………………………………………………………………….  

 

 
Dotychczas otrzymane nagrody: (wpisać rok otrzymania poszczególnych nagród).* 

 

 
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej …………………………………………………….. 

 

Nagroda Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty ……………………………………… 
 

Nagroda Burmistrza Jezioran ……………………………………………………….………. 

 

Nagroda Dyrektora Szkoły …………………………………………………………..……… 
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Inne nagrody i wyróżnienia* …………………………………………………………………............ 

 

……………………………………………………………………………………………................... 
 

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

 
 

Data poinformowania międzyzakładowej lub szkolnej struktury związkowej o złożeniu 

 

wniosku o nagrodę:*),***) ………....................................................................................................... 

 

*) nie dotyczy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Międzyzakładowej Organizacji   Związkowej 

lub Szkolnej Struktury Związkowej.  

**) niepotrzebne skreślić 

***) nie dotyczy wniosku o nagrodę dyrektora   

Uzasadnienie wniosku  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Organ sporządzający wniosek 

                                                                                                

........................................................                                                          ............................................. 

        (miejscowość i data)             (podpis i pieczęć) 
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