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UCHWAŁA NR XIX/114/12
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli
ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 3, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650,
Nr 216, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887), Rada Gminy uchwala:
Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu
nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
§ 1. Środki na nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze, wyodrębnione w budżecie gminy w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli przeznacza się na:
1) nagrody dyrektora szkoły w wysokości 70%;
2) nagrody organu prowadzącego w wysokości 30%.
§ 2.1. Nagrody z funduszu mają charakter uznaniowy.
2. Wysokość nagrody Wójta nie może być niższa od kwoty 700,00 złotych, wyższa niż 1500,00 złotych.
3. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może być niższa niż 300,00 złotych i wyższa niż 1000,00 złotych.
§ 3. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:
1) posiadania wyróżniającej oceny pracy;
2) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej;
3) wyników uzyskanych przez uczniów na olimpiadach, konkursach przedmiotowych;
4) wyników sprawdzianów w klasie VI szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego;
5) w przypadku wychowania przedszkolnego od wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców dot. oceny
wyników pracy nauczycieli;
6) udziału i zaangażowania nauczyciela w różne akcje prowadzone przez placówkę;
7) organizowania zajęć rekreacyjnych w dniu wolnym od zajęć w szkole;
8) stosowania własnych programów autorskich;
9) stosowania metod aktywujących młodzież do podnoszenia wyników w nauce;
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10) organizowania imprez szkolnych oraz innej działalności mającej na celu podniesienie jakości pracy placówki;
11) w przypadku dyrektora placówki dodatkowo za wzorowe prowadzenie placówki, racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.
§ 4. Nagrody dla nauczycieli:
1) ze środków, o których mowa w § 1 pkt 1, przyznaje dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek
rady rodziców lub rady pedagogicznej;
2) ze środków, o których mowa w § 1 pkt 2, przyznaje Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły.
§ 5.1. W przypadku większej ilości wniosków o nagrodę Wójta środki zabezpieczone zostaną ze środków
na nagrody, o których mowa w § 1 pkt 1.
2. Kwota niewykorzystana na nagrody Wójta przechodzi na nagrody dyrektora placówki.
§ 6. Nagrody przyznawane będą z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w uzasadnionych przypadkach mogą
być przyznane w innym czasie.
§ 7.1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, co najmniej roku.
2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi bez względu na jego stopień awansu zawodowego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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