Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/265/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 17 kwietnia 2009 r.

Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród
za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej
oraz realizację innych zadań statutowych szkoły ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Działdowo.
§1
1.

Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy
dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego
w budżecie Gminy Działdowo z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół.

2.

Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Działdowo.

3.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
a)

szkole – należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Działdowo;

b)

dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o których mowa w ppkt a;

c)

nauczycielach – należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ppkt a;

d)

związkach zawodowych – należy przez to rozumieć zakładowe organizacje związków
zawodowych zrzeszających nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ppkt a;

e)

nagrodzie Wójta Gminy – należy rozumieć przez to nagrodę organu prowadzącego.
§2

1.

W budżecie gminy wyodrębnia się specjalny fundusz nagród w wysokości 1,1% planowanych rocznych
wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na wypłaty nagród wójta gminy Działdowo
i nagród dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Działdowo.

2.

3.

Ustala się następujący podział środków specjalnego funduszu nagród:
a)

0,3 % funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego;

b)

0,8 % funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

Nagrody przyznawane są w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.

4.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nagroda może być przyznana w innym
terminie.

§3
1.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maja charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom
za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej.

2.

Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu 1 roku w wymiarze, co najmniej ½
obowiązkowego wymiaru zajęć.

3.

Nauczycielowi, któremu przyznana została Nagroda Wójta Gminy Działdowo nie można przyznać w tym
samym roku Nagrody Dyrektora.

4.

Nagrodę Dyrektora może otrzymać nauczyciel, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej
i spełnia odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w § 4.

5.

Nagrodę Wójta Gminy Działdowo mogą otrzymać dyrektorzy, nauczyciele, którzy posiadają wyróżniająca
ocenę pracy pedagogicznej i spełniają co najmniej 7 z kryteriów określonych w § 4, a w przypadku
nagrody dla dyrektora ze szczególnym wskazaniem na kryteria określone w § 4 pkt 4.
§4

Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród:
1.

w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
a)

osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych
przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, w sprawdzianach wewnętrznych
przeprowadzanych w ramach nadzoru pedagogicznego,

b)

podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji, organizowania lekcji
koleżeńskich i zajęć otwartych,

c)

osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału
w zawodach, co najmniej II stopnia(okręgowych) lub III stopnia(centralnych) ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych,

d)

osiąga bardzo dobre wyniki w przygotowaniu uczniów do udziału w powiatowych konkursach,
zawodach, przeglądach i festiwalach potwierdzone zajęciem przez uczniów ( zespół uczniów)
I - II miejsca,

e)

posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi lub z uczniami mającymi
trudności w nauce,

f)
g)

przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,
przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości oświatowe, imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i turystyczne o zasięgu gminnym lub powiatowym,

h)
i)

prawidłowo organizuje i prowadzi wypoczynek letni lub zimowy dla dzieci i młodzieży,
umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracy dydaktyczno – wychowawczej
z innymi nauczycielami,

2.

j)

osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

k)

posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej;

w zakresie pracy opiekuńczej:
a)

wyróżnia się w zapewnianiu pomocy i opieki uczniom lub wychowankom będącym w trudnej
sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących 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 udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami,

d)

organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,

e)

realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;

3.

w zakresie innej działalności statutowej szkoły:
a)

troszczy się o mienie szkoły, podejmuje działania mające na celu poprawę
bazy dydaktycznej szkoły,

b)

angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

c)

zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,

d)

dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz radą pedagogiczną,

e)

udziela aktywnej pomocy w adaptacji nauczycieli podejmujących po raz pierwszy pracę

f)

promuje

w zawodzie,
szkołę

poprzez

pisanie

i

publikowanie

artykułów,

organizowanie

wystaw,

dokumentowanie dorobku szkoły itp.
4.

w zakresie zarządzania szkołą ( dotyczy dyrektorów):
a)

wzorowo kieruje placówką,

b)

tworzy warunki do prowadzenia działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,

c)

dba o wysoki poziom pracy placówki poprzez realizację prawidłowej polityki kadrowej,
organizację pracy, efektywna współpracę z organem prowadzącym, rodzicami, środowiskiem
i innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami,

d)

racjonalnie i zgodnie z prawem gospodaruje środkami budżetowymi oraz pozyskuje dodatkowe
środki finansowe i świadczenia na rzecz szkoły,

e)

angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

f)

osiąga dobre wyniki pracy organizacyjno – administracyjnej szkoły, potwierdzone wynikami
kontroli i wizytacji,

g)

prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,

h)

realizuje zalecenia organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

i)

dąży do polepszania bazy szkoły.
§5

1.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Wójta Gminy może wystąpić:
a) dla nauczyciela:
• dyrektor szkoły,
• rada pedagogiczna,
• rada rodziców,
• zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli;
b) dla dyrektora szkoły:
• wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie sprawujący nadzór pedagogiczny
w placówkach oświatowych gminy,

• inspektor ds. oświaty Urzędu Gminy w Działdowie,
• rada pedagogiczna,
• rada rodziców,
• zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.
2.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Dyrektora szkoły może wystąpić:
a)

dyrektor szkoły,

b)

wicedyrektor szkoły,

c)

rada pedagogiczna,

d)

rada rodziców,

e)

zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.

3.

Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do Regulaminu.

4.

Wnioski, o których mowa w ust. 1 należy składać w Urzędzie Gminy w Działdowie do dnia 15 września
każdego roku.

5.

Wnioski, o których mowa w ust. 2 należy składać do właściwego dyrektora szkoły w terminie do dnia
30 września każdego roku.

6.

Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 wymagają zaopiniowania przez radę pedagogiczną z wyłączeniem
wniosku o przyznanie Nagrody Wójta, z którym występuje inspektor ds. oświaty Urzędu Gminy
w Działdowie.

7.

Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 wymagają zaopiniowania przez zakładowe organizacje związkowe

8.

Wnioski, o których mowa w ust. 1 zatwierdza Wójt Gminy Działdowo po zaopiniowaniu ich przez komisję

zrzeszające nauczycieli.
nagród powołaną przez Wójta Gminy Działdowo, w skład której wchodzą:
a)

inspektor d/s oświaty Urzędu Gminy w Działdowie,

b)

przewodniczący komisji oświaty Rady Gminy Działdowo.

c)

przedstawiciel związków zawodowych zrzeszających nauczycieli:
- jeden przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- jeden przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.

9.

Wójt Gminy Działdowo może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi lub dyrektorowi, który
spełnia kryteria określone w § 4. W tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu przez radę
pedagogiczną.
§6

1.

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

2.

Niniejszy Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związków zawodowych.

