
 

UCHWAŁA NR LI/236/2010 

RADY GMINY SZAFLARY 

Z dnia 28 lipca 2010 r. 

w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

 

Na podstawie art.49 ust. 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela 

/tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm./ Rada Gminy w Szaflarach uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Uchwala się kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 

za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze określone w zasadach stanowiących załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/135/2004 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 października 2004 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Szaflary. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

           Stanisław Szlęk 

 



Załącznik do uchwały Nr LI/236/2010 

Rady Gminy Szaflary 

z dnia 28 lipca 2010 r. 

I. Zasady przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. 

Zasady określają kryteria i tryb przyznawania Nagrody Wójta Gminy Szaflary zwaną dalej 

Nagrodą Wójta oraz Nagrody Dyrektora Szkoły i Nagrody Dyrektora Przedszkola zwane dalej Nagrodą 

Dyrektora Szkoły.  

1. Zasady przyznawania Nagrody Wójta Gminy Szaflary i Dyrektora Szkoły obejmują nauczycieli 

z samorządowych przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Szaflary. 

2. Zasady przyznawania Nagrody Wójta i Nagrody Dyrektora Szkoły zostały opracowane na 

podstawie 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.). 

3. Wysokość indywidualnej Nagrody Wójta Gminy nie może być niższa niż 500 złotych brutto. 

4. Wysokość indywidualnej Nagrody Dyrektora nie może być niższa niż 350 złotych brutto. 

5. Nagroda będzie przyznawana nauczycielom posiadającym aktualną, co najmniej dobrą ocenę pracy 

pedagogicznej. 

6. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o pracy pedagogicznej rozumie się przez to pracę 

dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, a także organizacyjną. 

7. Niezależnie od Nagrody Wójta, za osiągnięcia pedagogiczne nauczyciel może otrzymać Nagrodę 

Dyrektora Szkoły. 

8. Ustalona w budżecie szkoły kwota funduszu nagród na Nagrody Wójta i Dyrektora Szkoły 

przeznaczona jest:  

a)  w 25% funduszu nagród do dyspozycji Wójta Gminy Szaflary jako Nagroda Wójta, 

 

b)  w 75% funduszu nagród do dyspozycji dyrektora szkoły i przedszkola jako Nagroda Dyrektora Szkoły. 

 

9. Z funduszu nagród do dyspozycji Wójta Gminy mogą być przyznane nagrody dla dyrektorów szkół, 

przedszkoli oraz dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

10. Wójt Gminy Szaflary i dyrektor szkoły, przedszkola może przyznać nauczycielowi nagrodę z własnej 

inicjatywy - bez uzyskania w tym zakresie opinii komisji, o której mowa w rozdziale III pkt. 1 i 8. 

II. Tryb i zasady zgłaszania kandydatów do nagrody: 

1. Prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Nagrody Wójta lub Nagrody Dyrektora Szkoły 

dla nauczyciela przysługuje: 

a) Dyrektorom szkół lub przedszkola, 

b)  radzie pedagogicznej, 

c)   radzie rodziców, 



d)  organowi prowadzącemu szkołę lub przedszkole, 

e)  zakładowym organizacjom związkowym. 

2. W przypadku dyrektora szkoły lub przedszkola prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie 

Nagrody Wójta przysługuje: 

a)  Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, 

b)  radzie rodziców, 

c)  organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę. 

3. Wniosek o nagrodę musi zawierać: 

a)  dane osobowe kandydata do nagrody, 

b)  informacje o ocenie ustalonej w ostatnich pięciu latach pracy pedagogicznej, 

c)  wyszczególnienie dotychczasowych nagród, odznaczeń, wyróżnień, 

d)  uzasadnienie zawierające osiągnięcia od czasu otrzymania ostatniego wyróżnienia, 

e)  opinię rady pedagogicznej wyrażoną w głosowaniu tajnym, 

f)  podpis wnioskodawcy. 

4. Wniosek o Nagrodę Wójta należy złożyć w Gminnym Zespole Oświaty w Szaflarach do dnia 

15 września każdego roku kalendarzowego. 

5. Wniosek o Nagrodę Dyrektora Szkoły należy składać u dyrektora szkoły lub przedszkola 

zatrudniającego nauczyciela do dnia 15 września każdego roku kalendarzowego. 

6. Wnioski na podstawie, których nie przyznano nagród zostają odesłane do wnioskodawców 

z uzasadnieniem. 

 
  

III. Skład oraz tryb pracy komisji opiniującej nagrody. 

1. Wnioski złożone w terminie, spełniające wymogi formalne podlegają rozpatrzeniu przez 

Komisję opiniującą Nagrody Wójta Gminy Szaflary, powołaną przez Wójta Gminy w drodze 

zarządzenia. 

2. Komisja opiniująca nagrody pracuje w następującym składzie: 

Przewodniczący Komisji:  

- Sekretarz Gminy Szaflary 1 głos  

Członkowie Komisji:  

- Dyrektor GZO w Szaflarach 1 głos 

- przedstawiciel dyrektorów szkół 1 głos 

- przedstawiciele oświatowych związków zawodowych po 1 głosie.  

3. Termin posiedzenia komisji wyznacza Przewodniczący Komisji. 

4. Komisja opiniująca nagrody dokonuje wyboru kandydatów do nagrody w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów. Quorum stanowi 60% składu osobowego Komisji opiniującej nagrody. 

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji. 

Komentarz [A1]: Rozdział III załącznika 
do uchwały uchylony w całości przez 
rozstrzygnięcie  nadzorcze z dnia 9 
września 2010 r. Nr WN.II.0911-102-10  



5. Sprawy nie objęte niniejszymi zasadami, a wynikłe w czasie pracy komisji pozostają do 

rozstrzygnięcia Komisji. W sprawach spornych decyduje głosowanie zgodnie z zasadami w pkt III.4. 

6. Obsługę Komisji opiniującej nagrody sprawuje Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty 

w Szaflarach, który jest w szczególności odpowiedzialny za:  

a. sprawdzenie wniosków pod względem formalnym, 

b. przygotowanie wykazu wniosków, 

c. sporządzenie protokołu, 

d. przygotowanie wykazu wytypowanych kandydatów do nagród. 

7. Członkowie komisji zobowiązani są do nie ujawniania spraw będących przedmiotem obrad 

Komisji. 

8. Dyrektor szkoły, przedszkola określi skład i tryb pracy komisji opiniującej Nagrody Dyrektora 

Szkoły. 

 

IV. Kryteria przyznawania nagród: 

1. Do Nagrody Wójta, Nagrody Dyrektora Szkoły może być typowany nauczyciel, który 

przepracował w szkole co najmniej 1 rok, posiada aktualną co najmniej dobrą ocenę pracy 

pedagogicznej, a ponadto spełnia odpowiednio co najmniej 4 z 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 

lub ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I - III 

miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach rejonowych, wojewódzkich 

i ogólnopolskich oraz w innych konkursach o charakterze ponadgminnym, 

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

trudności w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie 

imienia szkole, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły itp., 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, w szkole przez organizowanie wycieczek, 

udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach wystawach i spotkaniach, 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub wypoczynkowe, 

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami. 

j) aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz podnoszenia jakości pracy w szkole, 



k) działa na rzecz poprawy bazy lokalowej szkoły, przedszkola. 
 

2) w zakresie pracy opiekuńczej:  

a. organizuje pomoc i opiekę uczniom 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. organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami ochrony zdrowia, Policją, organizacjami 

i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej 

dzieci i młodzieży, 

d. organizuje udział rodziców życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub 

placówki z rodzicami. 

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:  

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, 

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących prace w zawodzie 

nauczyciela, 

c) aktywnej działalności na rzecz edukacji. 
 

V. Postanowienia końcowe 

1. a/ nagrody są wręczane co roku na uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

.b/ nagrody przyznane z inicjatywy dyrektora szkoły lub Wójta Gminy Szaflary mogą być również 

wręczane z okazji ważnych wydarzeń w życiu szkoły, przedszkola (jubileusz, nadanie imienia, nadanie 

sztandaru itp.) oraz na zakończenie roku szkolnego w czasie spotkania podsumowującego udział 

w konkursach ponadgminnych.  

2. Każdy nagrodzony otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w aktach osobowych. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

          Stanisław Szlęk 

 


