
UCHWAŁA NR XXXIII/265/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktycznej, wychowawcze i opiekuńcze w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Żarów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 49 ust. 2, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkoły prowadzone przez Gminę Żarów, oraz realizacji innych 
zadań statutowych szkoły. 

§ 2. 1. W budżecie Gminy Żarów tworzy się specjalny fundusz na w/w nagrody w wysokości co najmniej 1 % 
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i nagrody 
dyrektorów, z czego: 

1) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów, 

2) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Miasta Żarów.

2. Nagroda dyrektora dla nauczycieli/wicedyrektorów nie może przekroczyć wysokości 30 % średniego 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty. 

3. Nagroda Burmistrza Miasta Żarów dla nauczycieli/dyrektorów nie może przekroczyć wysokości 50 % 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. 

4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i są przyznawane nauczycielom za 
szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze w pracy zawodowej. 

5. Nagrody mogą być przyznane dyrektorom i nauczycielom, którzy przepracowali w danej szkole co najmniej 
12 miesięcy. 

6. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który spełnia co najmniej trzy z kryteriów zawartych 
w poniżej wymienionych zakresach działania szkoły: 

1) w zakresie pracy dydaktycznej: 

a) dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, 
przeprowadzonych przez okręgową komisję egzaminacyjną, 

b) działalność innowacyjna w zakresie wdrażania nowych metod nauczania i wychowania, opracowania 
autorskich programów i publikacji, 

c) dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach co 
najmniej I stopnia (rejonowych), ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęcie przez uczniów lub ich 
grupę I - III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej 
gminnym, 

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

e) wzorowa realizacja uroczystości szkolnych i środowiskowych, 

f) organizowanie i prowadzenie letniego lub zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, 

g) organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, 

h) osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, 

i) sprawowanie opieki nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole, 
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j) dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, 

k) szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania, 

l) dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w pracy dydaktyczno - wychowawczej z innymi nauczycielami.

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) pomoc i opieka uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 
pochodzącym z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych, 

b) działalność mająca na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, a w 
szczególności narkomanii i alkoholizmowi, 

c) współpraca z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, 
rodzicami oraz organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii 
społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży, 

d) organizacja udziału rodziców w życiu szkoły lub placówki,

3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły: 

a) troska o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej, 

b) zaangażowanie w remonty i inwestycje realizowane w szkole, 

c) zdobywanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły, 

d) prawidłowa realizacja budżetu szkoły, 

e) właściwa współpraca z Burmistrzem Miasta Żarów, Radą Miejską w Żarowie, rada pedagogiczną oraz radą 
rodziców, 

f) pozyskiwanie sponsorów i sojuszników szkoły, 

g) prawidłowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego, 

h) właściwa współpraca z nadzorem pedagogicznym,

4) w zakresie działalności pozaszkolnej: 

a) udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, 

b) aktywna pomoc w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie, 

c) promowanie szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych, stowarzyszeniach 
i instytucjach.

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić: 

a) wicedyrektor, bezpośrednio sprawujący nadzór pedagogiczny, 

b) rada pedagogiczna, 

c) rada rodziców, 

d) związki zawodowe działające w szkole.

6. Nagroda dyrektora może być przyznana z inicjatywy dyrektora. 

7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Żarów może wystąpić: 

1) dla nauczyciela: 

a) dyrektor szkoły, 

b) rada pedagogiczna, 

c) rada rodziców, 

d) związki zawodowe działające w szkole,

2) dla dyrektora: 

a) przedstawiciel Kuratorium Oświaty, 
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b) przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Żarowie odpowiedzialny za zadania oświatowe, 

c) rada pedagogiczna, 

d) rada rodziców. 

e) związki zawodowe działające w szkole.

8. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela, 

2) datę i miejsce jego urodzenia, 

3) staż pracy w szkole, 

4) stanowisko i miejsce pracy, 

5) uzasadnienie, 

6) datę i podpis składającego wniosek.

9. Nagroda Burmistrza Miasta Żarów może być przyznana z inicjatywy Burmistrza. 

10. Nagrody można przyznać z okazji Dnia Edukacji Narodowej; w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
nagroda może być przyznana w innym terminie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Tadeusz Pudlik
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Uzasadnienie

Art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 
nakłada na organy prowadzące szkoły, obowiązek ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 
za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji innych zadań 
statutowych szkoły, przeznaczonych na ten cel środków w budżetach organów prowadzących szkół w wysokości 
co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Należy również przy tym uwzględniać sposób 
podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do 
nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. 
W uchwale nr LV/257/2010 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania 
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wyodrębniony był osobny rozdział na nagrody ze 
specjalnego funduszu nagród. Art. 49 Karty Nauczyciela daje umocowanie do ustalenia odrębnego regulaminu 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, a tym samym odrębnej uchwały. Wobec czego 
uzasadnionym wydaje się podjęcie niniejszej uchwały. 

Do podjęcia niniejszej uchwały nie jest konieczne uzgodnienie jej projektu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli. Jednak projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe na 
podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 
z późn. zm.). 

Sporządziła: 

Katarzyna Janik 

Podinspektor ds. Oświaty i Kultury
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