
UCHWAŁA NR RG-XX/229/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40, art. 41 ust.1. art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U 2019 r. poz.506 ze zmianami), art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zmianami) uchwala się, co 
następuje. 

§ 1. 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny, za ich osiągnięcia w zakresie 
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć realizowanych przez szkołę oraz innych zadań statutowych szkoły. 

2. Kryteria i tryb przyznawania nagród określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG-XX/229/20 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 
z dnia 24 lutego 2020 r. 

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Sitkówka-Nowiny 

§ 1. 1.  Określa się kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze ze 
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Sitkówka-Nowiny. 

2. Tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1% 
planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń: 

1) fundusz nagród w wysokości nie przekraczającej 60% przekazywany jest bezpośrednio do budżetów szkół 
z przeznaczeniem na nagrody przyznawane przez dyrektora szkoły, 

2) fundusz nagród w wysokości nie przekraczającej 40% przeznacza się na nagrody przyznawane przez Wójta Gminy 
Sitkówka-Nowiny.  

3. Nagrody przyznają: 

1) z funduszu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) nagrody dla nauczycieli - dyrektor szkoły; 

2) z funduszu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) nagrody dla dyrektorów szkółi nauczycieli - wójt gminy. 

§ 2. 1.  Z wnioskiem o przyznanie nagrody, z funduszu o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) może wystąpić do wójta 
gminy dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się w Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w terminie do 30 września 
każdego roku. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. określa załącznik nr 1 do niniejszych kryteriów. 

3. Wójt gminy może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę dyrektorowi szkoły z funduszu wskazanego w § 
1 ust. 2 pkt 2). 

§ 3. 1.  Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole lub przedszkolu co najmniej 
jednego roku. 

2. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej do dnia 14 października każdego roku. 
W wyjątkowych sytuacjach nagrody mogą być przyznawane i wypłacane w innym terminie. 

§ 4. 1.  Nagroda z funduszy, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), może być przyznana nauczycielowi, który spełnia co 
najmniej trzy z następujących kryteriów odpowiednio w każdym zakresie pracy: 

1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej: 

a) osiąga wysokie wyniki w nauczaniu potwierdzone wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, a także 
konkursów, zawodów, przeglądów gminnych, powiatowych, rejonowych lub wojewódzkich, 

b) wdraża nowatorskie metody nauczania i wychowania, 

c) opracowuje i wdraża własne programy edukacyjne, 

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

e) organizuje lub współorganizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole poprzez organizowanie wycieczek, wyjazdów na 
spektakle teatralne, koncerty, wystawy, organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych 
i wypoczynkowych, 

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

h) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami. 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci 
i młodzieży, organizuje w tym zakresie współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, 
właściwymi instytucjami, stowarzyszeniami i rodzicami oraz realizuje inne zadania związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć prowadzonych przez szkołę, 

c) rozwija różne formy współdziałania szkoły z rodzicami, 
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3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły: 

a) prowadzi lekcje koleżeńskie, aktywnie uczestniczy w formach doskonalenia zawodowego organizowanego we 
własnej szkole lub na terenie gminy, 

b) udziela pomocy nauczycielom podejmującym pracę w zawodzie, 

c) stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe poprzez 

d) samokształcenie oraz uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, 

e) systematycznie wzbogaca swój warsztat pracy. 

§ 5. Nauczyciel przygotowujący ucznia, który zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu  przedmiotowego 
organizowanego przez Kuratora Oświaty w Kielcach, otrzymuje nagrodę bez spełniania dodatkowych warunków 
określonych w § 4, przy czym nauczycielowi przysługuje jedna nagroda bez względu na liczbę uczniów 
zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu. Nagroda przyznawana jest z funduszu wskazanego w § 
1 ust. 2 pkt 1). 

§ 6. Nauczyciel lub dyrektor, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się 
w jego teczce akt osobowych. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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Załącznik Nr  1 do Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny.

WNIOSEK

o przyznanie nagrody Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i
opiekuńcze

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny

Panu/Pani………………………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko)

urodzonemu/ej……………………………………………………………………….....................
(data)

……………………………………………………………………………………………
(wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce)

Zatrudnionemu/ej w………………………………………………………………………..
(nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)

……………………………………………………………………………………………
( stanowisko)

……………………………………………………………………………………………
(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora – rok otrzymania)

……………………………………………………………………………………………
( ostatnia ocena pracy nauczyciela : data i stopień)

Zwięzłe uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

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

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

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

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

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

Organ sporządzający wniosek:

(miejscowość i data) ( pieczęć) ( podpis)

Organ przedstawiający wniosek Wójtowi Gminy Sitkówka- Nowiny:

(miejscowość i data) ( pieczęć) ( podpis)

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Pyk
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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 uchylenie uchwały Nr RG – XXXII/256/09 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia
22.04.2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny, postanawia się wprowadzić
odrębną uchwałą kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sitkówka – Nowiny za ich osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Regulacja zawarta w niniejszej uchwale została dostosowana
do obowiązujących obecnie przepisów prawa. Treść uchwały odpowiada aktualnej wykładni przepisów
w przedmiotowym zakresie, potwierdzonej orzecznictwem sądowym i rozstrzygnięciami nadzorczymi
wojewodów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związek zawodowy zrzeszający nauczycieli
(zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych).

Wobec powyższego, przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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