
UCHWAŁA XII/107/2016
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli 
ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 poz. 1515, zm. Dz.U z 2015, poz. 1890), w związku z art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, Dz. U. z 2015 r. 
poz. 357), Rada Gminy Olszanka uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz 
realizacji innych zadań statutowych szkoły, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/235/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie:  
ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego 
funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka oraz Dyrektorom Publicznych 
Zespołów Szkolno – Przedszkolnych.

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

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

Id: D9DE99D5-98B8-46B0-8BCB-D1E46653416D. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XII/107/2016

Rady Gminy Olszanka

z dnia 22 stycznia 2016 r.

Regulamin
określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań 

statutowych szkoły

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. Niniejszy regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz 
realizacji innych zadań statutowych szkoły.

§ 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum, szkołach 
podstawowych, oddziale przedszkolnym oraz przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszanka

§ 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w § 2,

2) nauczycielu - rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w § 2,

3) szkole bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć: przedszkole, oddział przedszkolny szkołę 
podstawową i gimnazjum, prowadzone przez Gminę Olszanka.

4) średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty- rozumie się przez to średnie wynagrodzenie 
nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, Dz. U. z 2015 r. poz. 357),

Rozdział 2.
Sposób podziału środków

§ 4. W budżecie Gminy Olszanka tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń 
osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na wypłaty nagród Wójta Gminy i nagród dyrektorów szkół, z 
czego:

1) 60 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,

2) 40% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy.

Rozdział 3.
Wysokość nagród

§ 5. Wysokość nagrody Wójta Gminy ustala się w wysokości co najmniej 20 % średniego 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

§ 6. Wysokość nagrody dyrektora nie może być niższa niż 10 % średniego wynagrodzenia 
nauczyciela stażysty i nie może być wyższa od nagrody Wójta Gminy.

§ 7. Górna granica wysokości nagrody nie może przekraczać:

1) dla nagrody Wójta Gminy – 60% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,

2) dla nagrody dyrektora – 40% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
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Rozdział 4.
Kryteria przyznawania nagród

§ 8. Nagroda może być przyznana za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana po przepracowaniu 
w szkole co najmniej 1 roku.

§ 9. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana dyrektorowi i nauczycielom, którzy posiadają co 
najmniej dobrą ocenę pracy uzyskaną w okresie ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku oraz 
spełniają odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów o których mowa w § 11.

§ 10. Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę 
pracy uzyskaną w okresie ostatnich pięciu przed złożeniem wniosku oraz spełnia odpowiednio co 
najmniej 4 z kryteriów o których mowa w § 11.

§ 11. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody:

1. w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, gdy:

1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do  udziału 
w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub zajęciem przez ucznia 
(grupę uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach,  turniejach, przeglądach i festiwalach na 
szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz  uzyskuje w testach kompetencyjnych wyniki przekraczające  
średnią wojewódzką i średnią powiatową,

2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawdzianach  i testach 
uczniów, przeprowadzonych przez okręgową komisje egzaminacyjne,

3) podejmuje działalność innowacyjna w zakresie wdrażania nowatorskich metod  nauczania 
i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,

4) posiada udokumentowane osiągnięcia pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi 
trudności w nauce,

5) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,

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

7) organizuje imprezy kulturalne, sportowe rekreacyjne i wypoczynkowe,

8) prowadzi i posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,

9) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,

10) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,

11) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub 
placówki z rodzicami,

12) organizuje i prowadzi zajęcia wyrównawcze.

2. w zakresie innej działalności statutowej szkoły:

1) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,

2) prawidłowo realizuje budżet szkoły,

3) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,

4) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,

5) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,

6) wzorowo kieruje szkołą,

7) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
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3. w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na promowaniu szkoły poprzez udział w pracach 
różnych organizacji społecznych i stowarzyszeniach oraz instytucjach.

Rozdział 5.
Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody

§ 12. Nagrodę Wójta Gminy dla nauczyciela przyznaje Wójt Gminy z własnej inicjatywy lub na 
wniosek dyrektora szkoły w której nauczyciel pracuje. Wniosek dyrektora wymaga uprzednio 
zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

§ 13. Nagrodę Wójta Gminy dla dyrektora szkoły może przyznać Wójt Gminy z własnej inicjatywy 
lub na wniosek:

1) wizytator Kuratorium Oświaty nadzorujący szkołę,

2) rada pedagogiczna,

3) Komisja Oświaty Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Olszanka,

§ 14. Nagrodę Dyrektora szkoły przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) rady pedagogicznej,

2) rady rodziców.

§ 15. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez 
osobę nominowaną do nagrody według kryteriów określonych w §11 w okresie ostatniego roku oraz 
informację o zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną, w przypadku, o którym mowa w § 12.

§ 16. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy Olszanka składane są do Urzędu Gminy, a wnioski o  nagrodę 
dyrektora składane są do sekretariatu szkoły, w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku 
nagrody, o której mowa w §20, w terminie na miesiąc przed planowanym wręczeniem nagrody.

Rozdział 6.
Tryb przyznawania nagród

§ 17. Nagrody dyrektorom przyznaje ze środków, o których mowa w § 4 ust. 2 – Wójt Gminy.

§ 18. Nagrody nauczycielom przyznają:

1) ze środków, o których mowa w § 4 ust. 1 – dyrektor szkoły,

2) ze środków, o których mowa w § 4 ust. 2 – Wójt Gminy.

§ 19. Nagrody przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

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

§ 21. Dyrektor oraz nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis 
umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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