UCHWAŁA NR XVI/152/16
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014r. poz.191,zm. z 2015r poz.357,poz.1268 i poz.1418), w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa
Polskiego Oddział w Radzyniu Chełmińskim.
§ 1. Uchwala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, uwzględniające osiągnięcia w pracy
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej i realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposób podziału środków na
nagrody organu prowadzącego szkołę i dyrektorów szkół oraz tryb zgłaszania kandydatów do nagród.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum lub Zespół Szkół dla których
organem prowadzącym jest Gmina Radzyń Chełmiński;
2) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli i pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach;
3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt.1.
§ 3. 1. Wysokość odpisu na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze, określa art .49 ust. 1 ustawy.
2. Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze stanowiące 1% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli:
1) 0,3 tego funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Miasta i Gminy;
2) 0,7 tego funduszu na nagrody dyrektora szkoły lub placówki.
3. Fundusz nagród wysokości określonej w ust. 1 pozostaje w dyspozycji organów przyznających nagrody.
4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku, który spełnia
odpowiednio co najmniej 3 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 własnych programów i publikacji,
c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności
w nauce,
d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
e) prowadzi znacząca działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie
wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, prawidłowo organizuje i prowadzi
letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
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,
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c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej
i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki
z rodzicami,
3) w zakresie działalności pozalekcyjnej, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, w istotny sposób wpływających na
podniesienie jakości pracy szkoły,
b) udzielenie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie
nauczyciela.
5. Burmistrz Miasta i Gminy ustala corocznie wysokość nagrody Burmistrza.
6. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może przekroczyć wysokości nagrody Burmistrza.
7. Nagrody Burmistrza i dyrektora szkoły przyznaje się w terminie do 14 października każdego roku z okazji
Dnia Edukacji Narodowej lub w uzasadnionych przypadkach w innym terminie.
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy składa się do dnia 30 września każdego roku,
do Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występują:
1) w stosunku do nauczyciela :
a) dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,
b) rady pedagogiczne.
2) w stosunku do dyrektora:
a) organ prowadzący, stanowiący JST Rada Miejska,
b) rada pedagogiczna.
3. Nagroda, o której mowa może być przyznana także z inicjatywy Burmistrza.
4. Wnioski o nagrody rozpatruje Burmistrz Miasta i Gminy .
5. Kandydaci do nagrody Burmistrza w danym roku szkolnym nie mogą być typowani za te same osiągnięcia
do nagrody Dyrektora Szkoły.
6. Wnioski o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły składa się do 30 września każdego roku do Dyrektora
Szkoły.
7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić:
1) Wicedyrektor szkoły ;
2) Zespoły nauczycieli powołane w szkole;
3) Rada Rodziców
8. Nagroda , o której mowa może być przyznana także z inicjatywy Dyrektora Szkoły.
9. Nagroda Burmistrza przysługuje również z urzędu nauczycielowi, który odchodzi na emeryturę,
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub temu, który przeszedłszy na emeryturę nagrody nie otrzymał
z uwagi na dalsze pozostawanie w zatrudnieniu, z chwilą definitywnego zaprzestania tego zatrudnienia.
10. Nagroda z urzędu, o której mowa w ustępie 9) nie przysługuje jeżeli nauczyciel odchodzący na emeryturę,
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub kończący definitywnie zatrudnienie, nagrodę burmistrza na
wniosek dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej otrzymał w okresie ostatnich 5 lat.
§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy oraz Dyrektora Szkoły powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata:
a) nazwisko i imię,
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b) datę urodzenia,
c) zajmowane stanowisko,
d) nazwę szkoły,
e) staż pracy pedagogicznej,
f) wykształcenie,
g) stopień awansu zawodowego,
h) ocenę pracy zawodowej z ostatnich pięciu lat lub ocenę dorobku zawodowego,
i) informację o posiadanych wyróżnieniach i nagrodach,
2) szczegółowe uzasadnienie określające osiągnięcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze i organizacyjne
kandydata za okres od ostatniej przyznanej nagrody Burmistrza lub Dyrektora Szkoły.
2. Wzór wniosku określa załącznik do uchwały.
§ 6. Tracą moc Uchwała Nr XXXV/250/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009r
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli , oraz Uchwała Nr XLII/279/10 Rady
Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 marca 2010r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów
i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Michaliszyn
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Uzasadnienie
Na mocy art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu
terytorialnego ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli (w tym podział środków na nagrody
organu prowadzącego i dyrektora szkoły). Z uwagi na wprowadzenie dodatkowych zmian , należało uchwałę
ujednolicić uchylając poprzednie Uchwały. Projekt uchwały został zaopiniowany przez związek zawodowy
zrzeszający nauczycieli (zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych).
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Załącznik do uchwały Nr XVI/152/16
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 25 maja 2016r.

Wniosek
o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Radzynia
Chełmińskiego/Dyrektora Szkoły*
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza/ Dyrektora Szkoły*

Pani/Panu

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

data urodzenia

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

wykształcenie

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

stopień awansu zawodowego ...........................................................................................................
staż pracy w placówce

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

staż pracy pedagogicznej

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

nazwa placówki

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

zajmowane stanowisko

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

dotychczas otrzymane nagrody :
Nagroda ...........................................................................................................................................
Nagroda ...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ocena pracy zawodowej nauczyciela z ostatnich pięciu lat:
.............................................................................................................................
/data/
/ocena/

Id: VWUXU-HKKMR-NODPX-YAEZY-ZQTXL. Podpisany

Strona 1

Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

Organ sporządzający wniosek

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

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

( miejscowość i data)

(pieczęć)

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

Wniosek rozpatrzono – pozytywnie/negatywnie*

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

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

( miejscowość i data)

(pieczęć)

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

*Niewłaściwe skreślić
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