
Uchwała Nr XXXVIII/279/09
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 02 września 2009r.

w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  i innych dodatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 49 ust. 2   i art. 91 d
pkt. l ustawy- Karta Nauczyciela

Uchwala się co następuje:

      § 1.1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli ustala się w
wysokości co najmniej l % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z tego: 
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora 
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy
     2.Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi
nagrody uzaleŜnione jest od:
1) posiadania wyróŜniającej oceny pracy,
2) aktywnego udziału w kreowaniu modelu edukacyjno- wychowawczego szkoły,
3) prowadzenia działalności mającej na celu zwalczanie wśród młodzieŜy negatywnych postaw

społecznych, w tym narkomanii, alkoholizmu,
4) nawiązywania współpracy z placówkami kulturalnymi, naukowymi oraz samorządami

terytorialnymi w celu organizacji imprez dla dzieci i młodzieŜy
5) potwierdzonych dobrych wyników w nauczaniu
6) udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami uzdolnionymi i mającymi trudności w nauce
7) uzyskania tytułu, laureatów i finalistów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych i

interdyscyplinarnych
8) wprowadzenia liczących się w szkole innowacji pedagogicznych, otwartości na przemiany
9) efektów inicjatyw podejmowanych przez nauczyciela
10)przygotowanie i zrealizowanie znaczących w procesie wychowawczym imprez szkolnych lub
środowiskowych

11)doskonalenia własnego warsztatu pracy 
12)aktywnej, koleŜeńskiej pomocy w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli
13)upowszechniania własnych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych, np. w formie publikacji
14)legitymowanie się innymi wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub

opiekuńczej 
     3.Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi który spełnia odpowiednio co najmniej 5
kryteriów określonych w § 1 ust.2

4. Dyrektorzy placówek mogą otrzymać nagrodę, jeśli uzyskają znaczące efekty w zakresie:
1) osiągania przez szkołę bardzo dobrych i dobrych wyników nauczania i wychowania oraz

licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach oraz współzawodnictwie gminnym,
regionalnym i krajowym

2) inspirowania działalności społecznej na rzecz placówki i środowiska
3) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły, placówki
4) współpracy ze środowiskiem, rodzicami, samorządem szkolnym i terytorialnym
5) inspirowanie róŜnorodnych działań rady pedagogicznej słuŜących podnoszeniu jakości pracy

szkoły, placówki
6) utworzenie warunków dla nowatorstwa pedagogicznego, wzorową organizację pracy, otworzenia

bazy szkolnej
7) wzorowego sprawowania nadzoru pedagogicznego
8) organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej funkcji szkoły
9) pozyskiwania pozabudŜetowych środków wzbogacających ofertę dydaktyczno- wychowawczą

szkoły i jej bazę
10)umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi
11)inicjowanie działalności placówki na rzecz współpracy krajowej, międzynarodowej
12)podejmowanie inwencji w przygotowanie i realizację projektów finansowanych z funduszy Unii



Europejskiej. 
     5. Nagrody nauczycielom przyznają:

1) ze środków o których mowa w § l ust. l pkt. l- dyrektor po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i na prośbę pracownika opinii związków zawodowych do których naleŜy

2) ze środków o których mowa w § l ust. l pkt. 2- Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii zakładowych
organizacji związkowych

    6.1. Nagroda moŜe być przyznana dyrektorom placówek oświatowych, jeŜeli organ prowadzący
lub sprawujący nadzór pedagogiczny nie stwierdził w okresie ostatnich dwóch lat istotnych
uchybień w działalności szkoły oraz spełniają odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów określonych
w § 1 ust. 4

§ 2.1. Nagrody z funduszu przyznawane są dla:
1) nauczycielowi przez dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
2) dyrektorów szkół przez wójta
3) nauczycieli szkół przez wójta
2. Z inicjatywą przyznania nagrody wójta występują

1) w stosunku do dyrektorów
- z-ca wójta gminy Kłodawa sprawującemu ogólny nadzór nad zadaniami oświatowymi
2) w stosunku do nauczycieli
- dyrektor placówki oświatowej
- rada pedagogiczna

3. Nagrody przyznawane są na podstawie wniosków do opiniowania których wójt moŜe powołać
stosowną komisję.

4. Wnioski sporządza się na druku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.
Wnioski o przyznanie nagrody wójta składa się w urzędzie Gminy w terminie do dnia 20 września
kaŜdego roku.
       
      § 3.1. Zasady i kryteria regulujące przyznawanie nagród, o których mowa w § l ust. l pkt. l
ustala dyrektor placówki w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi 
    2. Zasady i kryteria regulujące przyznawanie nagród, o których mowa w § l ust. 2 pkt. 2 ustala
Wójt Gminy

       § 4. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem a jego kopię umieszcza się w teczce akt
osobowych nauczyciela

       § 5. Inne dodatki
1. Dodatek samorządowy  w kwocie 54,00 zł  ubruttowione.
2. Dodatki wymienione w niniejszym rozdziale finansowane będą  ze środków własnych budŜetu

gminy (poza subwencyjnymi)
3. Dyrektor szkoły moŜe przyznawać dodatek do zbiorowego ubezpieczenia pracowniczego

finansowany ze środków subwencji oświatowej.

      § 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodawa nr XXII/159/08 Rady Gminy Kłodawa z dnia  18
czerwca 2008r. w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków

§ 8.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

     § 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia l stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Legan



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/279/09
Rady Gminy Kłodawa z dnia 02 września 2009r.

Wniosek
o przyznanie nagrody Wójta Gminy Kłodawa

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Kłodawa

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

urodzonemu/ej........................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

................................................................................................................................................................
(wykształcenie, staŜ pracy w szkole lub placówce)

................................................................................................................................................................
(stanowisko) 

................................................................................................................................................................
(dotychczasowe otrzymane nagrody ministra, kuratora, wójta, dyrektora – rok otrzymania)

...............................................................................................................................................................
(ostatnia ocena pracy nauczyciela – data i stopień) 

Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

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

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

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

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

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

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

Organ sporządzający wniosek

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

(miejscowość i data)  (pieczęć) (podpis)


