
 
UCHWAŁA  Nr XIX/93/08 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 10.01.2008 
 
 

W sprawie: ustalenia zasad przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok 
 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. 
z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 49 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta 
Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r Nr 97 poz.674 ze zmianami) Rada Gminy Santok 
 

uchwala , co następuje: 
 

Uchwala się zasady przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok następującej treści 
 

 
I Zasady ogólne 
 
§ 1. 
W budŜecie gminy tworzy się specjalny fundusz nagród, w wysokości   1% planowanego 
rocznego osobowego funduszu płac nauczycieli, z przeznaczeniem na nagrody organu 
prowadzącego i nagrody dyrektorów, z czego: 

1)   80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów, 
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy. 

 
§ 2. 
1.  Nagrodę Wójta Gminy przyznaje Wójt. 
2. Nagrodę Dyrektora Szkoły przyznaje dyrektor szkoły. 
 
§ 3. 
1 .Nagrodę Wójta zwaną dalej nagrodą wójta, przyznaje się nauczycielom szkół z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. 
2.W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznane z okazji innych waŜnych 
wydarzeń dotyczących nauczyciela lub placówki oświatowej. 
 
§ 4. 
1. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu przez niego jednego roku w 

zawodzie nauczycielskim i nie później niŜ do końca roku kalendarzowego, w którym 
nauczyciel odszedł na emeryturę. 

2. Nauczyciel moŜe otrzymać nagrodę wójta niezaleŜnie od otrzymanej w ciągu roku nagrody 
dyrektora. 

 
§ 5. 
Nauczyciel, któremu przyznana została nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się 
w jego aktach osobowych. 
 
§ 6. 
Wysokość nagrody wójta ustala corocznie wójt gminy 
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§ 7. 
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wójta moŜe wystąpić dyrektor przedszkola lub szkoły , 

w której zatrudniony jest nauczyciel, dla nauczyciela, w tym zajmującego inne niŜ dyrektor 
stanowisko kierownicze  po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej przedszkola lub szkoły. 

2.Wnioski o nagrody składane są  w terminie do 15 września kaŜdego roku wg wzoru 
   (załącznik nr 1do uchwały) 
 

 
 
II.  Kryteria przyznawania nagrody 

 
§ 8. 
Nagrodę otrzymują nauczyciele i dyrektorzy za szczególne osiągnięcia w zakresie: 
1) dydaktyki, 
2) wychowania i opieki, 
3) zarządzania szkołą lub przedszkolem, 
4) działań na rzecz oświaty i wychowania w Gminie Santok 
 
§ 9. 
Za szczególne osiągnięcia uwaŜa się działania w zakresie: 
1. Dydaktyki: 

1)     uzyskanie    wysokich    wyników    dydaktycznych    ustalonych    na    podstawie    
badań standardowymi narzędziami pomiaru dydaktycznego, z równoczesnym stosowaniem 
klarownych, znanych uczniom i rodzicom kryteriów systematycznego oceniania ucznia 
2)  doprowadzenia ucznia (uczniów) do sukcesów naukowych, sportowych i artystycznych 
skali wiejskiej, powiatowej, regionalnej, wojewódzkiej, krajowej lub międzynarodowej 
3)  opracowanie i wdroŜenie z sukcesem pedagogicznym własnych programów autorskich lub 
nowatorskich rozwiązań metodycznych, samodzielne opracowanie i przygotowanie pomocy 
dydaktycznych. 

2.  Wychowania i profilaktyki: 
1) uzyskiwanie wysokich efektów wychowawczych niezaleŜnie od predyspozycji 
wychowanków z powierzonego nauczycielowi zespołu, skuteczność pracy z trudnym 
zespołem, efektywne wpływanie na kształtowanie właściwego środowiska wychowawczego 
dziecka, 
2) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, wspomaganie twórczości własnej uczniów 
3) spełnianie, z wyboru uczniów, opieki nad organizacjami i zespołami uczniowskimi oraz 
młodzieŜowymi, efektywność działań, wychodzenie z działalnością poza środowisko szkolne, 
4) organizacja wychowawczych imprez środowiskowych. 

3. Zarządzania przedszkolem lub szkołą: 
1) tworzenie warunków do: 
a) rozwoju procedur demokratycznych sprzyjających samorządności i przedsiębiorczości 
uczniów, 
b) uzyskiwania sukcesów przez uczniów zdolnych w dziedzinie nauki, sztuki i sportu. 
c) efektywnego wspierania pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz materialną uczniów , 
którzy takiej pomocy potrzebują, 
d) realizacji przez nauczycieli róŜnego rodzaju innowacji, eksperymentów pedagogicznych 
lub programów autorskich, 
2) przynosząca bardzo dobre rezultaty współpraca ze środowiskiem i innymi organizacjami 
stowarzyszeniami lub instytucjami, 
3) efektywne działania zmierzające do wzbogacenia bazy szkoły i jej oferty edukacyjnej, 
4) skuteczne wykonywanie zwiększonych w stosunku do ustawowych obowiązków dyrektora 
zadań wynikających z realizacji znaczących przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych 
5) gospodarowanie środkami finansowymi, 
6) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych. 
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4.  Znaczący udział w przedsięwzięciach słuŜących rozwojowi oświaty i wychowania na terenie 
Gminy: 

1) efektywna praca z dziećmi i młodzieŜą w zakresie dydaktyki oraz wychowania i opieki w 
instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach funkcjonujących poza systemem oświaty 
statutowo jednak z nią związanych, 
2) efektywna praca na rzecz środowiska nauczycielskiego w Gminie Santok. 
 

§ 10. 
1. Nagrodę otrzymują nauczyciele i dyrektorzy, którzy posiadają wyróŜniającą ocenę ,   pracy 
pedagogicznej oraz spełniają co najmniej cztery kryteria określone w § 9. 

 
§ 11. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 
 
§ 12. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
       Tadeusz Boczula 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/93/08 
 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody Wójta Gminy Santok za osiągnięcia dydaktyczno — 
wychowawcze. 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Panu/Pani 

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

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

 

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

( wykształcenie, staŜ pracy w szkole lub placówce ) 

zatrudnionemu/ej  w ........................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................         
(nazwa szkoły/placówki w której nauczyciel jest zatrudniany) 

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

..................................................................................................................................................................................................... 
(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora, rok otrzymania) 

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

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

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

ostatnia ocena pracy nauczyciela ( data i stopień) 
 
Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
Opinia rady pedagogicznej 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
Organ sporządzający wniosek 
 
...................................................             .....................................                                        ......................... 
(miejscowość i data)                                           (pieczęć)                                                             (podpis) 
 
Organ przedstawiający wniosek 
 
..................................................                        ......................................                        .               ........................ 
(miejscowość i data)               (pieczęć)                              (podpis) 


