
UCHWAŁA NR IX/55/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom 
zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku 
o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.167), po uzgodnieniu ze Związkiem 
Nauczycielstwa Polskiego i Związkiem Zawodowym NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania,  Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz, za ich osiągnięcia dydaktyczno -  
wychowawcze, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wzór wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza dla nauczyciela, w tym 
zajmującego stanowisko kierownicze za jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wzór oświadczenia nauczyciela o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych stanowi załącznik nr 
3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 września 2015 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Robert Pytka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/55/2015

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH 
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ 

SANDOMIERZ, ZA ICH OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. 

Ilekroć w niniejszych kryteriach i trybie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta 
Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r.  poz. 191 z późn. zm. )

2) placówkach oświatowych - należy przez to rozumieć przedszkola lub szkoły wymienione 
w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela, prowadzone przez Gminę Miejską Sandomierz,

3) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika 
pedagogicznego zatrudnionego w placówce oświatowej, o której mowa w pkt. 2.

4) organizacji związkowej – należy przez to rozumieć zakładowe i międzyzakładowe organizacje 
związkowe obejmujące swoim zasięgiem miejskie szkoły prowadzone przez Gminę Miejską 
Sandomierz,

5) nagrodzie Burmistrza - należy przez to rozumieć nagrodę organu prowadzącego,

6) nagrodzie dyrektora - należy przez to rozumiec nagrodę dyrektora szkoły,

7) funduszu nagród - należy przez to rozumieć specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, przeznaczony na wypłaty nagród Burmistrza i nagród 
dyrektorów.

§ 2. 
Rozdział 2.

Kryteria przyznawania nagród

§ 2. 

1. W budżecie gminy na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli przeznacza się corocznie środki 
w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli 
z przeznaczeniem na wypłaty nagród:

1) Burmistrza Miasta Sandomierza,

2) dyrektorów placówek oświatowych.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane z okazji:

1) Dnia Edukacji Narodowej,

2) ważnych wydarzeń w życiu placówki oświatowej (jubileusz, nadanie imienia).

§ 3. 

1. Przy przyznawaniu nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę:

1) osiąganie wyróżniających wyników w pracy nauczycielskiej zarówno z uczniami szczególnie 
uzdolnionymi jak i z uczniami o mniejszych możliwościach,
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2) aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej,

3) aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska 
lokalnego,

4) zaangażowanie we współpracę z rodzicami uczniów,

5) zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze 
strony placówki oświatowej,

6) aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane nauczycielowi zatrudnionemu, 
co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć, po przepracowaniu w placówce oświatowej, 
co najmniej jednego roku.

§ 4. 

Przy przyznawaniu dyrektorom placówek oświatowych nagród ze specjalnego funduszu nagród 
bierze się pod uwagę:

1) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w placówce oświatowej poprzez stawianie 
właściwych wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom administracji i obsługi,

2) dbałość o uzyskiwanie wymiernych osiągnięć zarówno przez uczniów zdolnych, jak i uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią 
organizację pracy placówki oświatowej, właściwy dobór programów nauczania, odpowiednie 
sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym,

3) prawidłową współpracę ze wszystkimi organami placówki oświatowej,

4) racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych oraz racjonalne 
pozyskiwanie i wydatkowanie środków pozabudżetowych,

5) podejmowanie kreatywnych, efektywnych oraz złożonych zadań w zakresie realizacji projektów 
edukacyjnych finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz zarządzanie tymi projektami,

6) pracę na rzecz oświaty w lokalnym środowisku lub na terenie całego miasta,

7) podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie zawodowe,

8) współpracę ze stowarzyszeniami, związkami zawodowymi, organizacjami, instytucjami 
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Rozdział 3.
Tryb przyznawania nagród

§ 5. 

Prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza 
przysługuje:

1) Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sandomierzu,

2) dyrektorom  – dla nauczycieli zatrudnionych w kierowanych przez nich placówkach oświatowych,

3) organizacjom związkowym,

4) Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza

§ 6. 

1. Wniosek o nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza powinien zawierać:

1) dane osobowe kandydata do nagrody,

2) informacje o ocenie pracy pedagogicznej nauczyciela,

3) wyszczególnienie dotychczasowych nagród, odznaczeń, wyróżnień,
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4) uzasadnienie zawierające osiągnięcia od czasu otrzymania ostatniego wyróżnienia z zachowaniem 
kryteriów zawartych w § 3 i § 4.

5) opinię rady pedagogicznej wyrażoną w głosowaniu tajnym w przypadku wniosku zgłoszonego 
przez dyrektora szkoły,

6) podpis wnioskodawcy.

2. Liczba wniosków, o których mowa w ust. 1, dla nauczycieli powinna być proporcjonalna do 
liczby nauczycieli zatrudnionych w placówce oświatowej (z wyłączeniem kadry kierowniczej).

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (jubileusz placówki, nadanie imienia) liczba 
wniosków może być zwiększona.

4. Wniosek o nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza należy złożyć w Zespole Ekonomiczno – 
Administracyjnym Szkół w Sandomierzu do dnia 20 września danego roku.

5. Wniosek o nagrodę z okazji ważnych uroczystości w placówce należy złożyć do Zespołu 
Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół, co najmniej na miesiąc przed datą uroczystości.

6. Brak wyżej wymienionych danych lub przekroczenie terminu składania wniosków powoduje 
odrzucenie wniosku ze względów formalnych. Wnioski, na podstawie których nie przyznano nagród, 
zostają odesłane do placówek światowych. Osiągnięcia będące podstawą przyznania nagrody, winny 
mieć miejsce w okresie od otrzymania przez kandydata poprzedniego wyróżnienia (nagrody 
Burmistrza Miasta Sandomierza, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej, resortowych lub 
państwowych odznaczeń) z wyjątkiem nagrody dyrektora szkoły.

§ 7. 

1. Wnioski o nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza opiniuje komisja powołana przez 
Burmistrza Miasta Sandomierza w składzie:

- dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół -  jako przewodniczący,

- przedstawiciel organu prowadzącego, wyznaczony przez Burmistrza Miasta Sandomierza,

- przedstawiciel Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza,

- przedstawiciel dyrektorów szkół,

- po jednym przedstawicielu oświatowych związków zawodowych.

2. Obsługę biurową prac komisji prowadzi pracownik ZEAS.

3. Pula środków zaplanowana w danym roku budżetowym na nagrody Burmistrza Miasta 
Sandomierza przeznaczona jest:

1) w 20% kwoty na nagrody dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

2) w 80%  kwoty na nagrody dla nauczycieli niezajmujących stanowisk kierowniczych.

4. Niewykorzystane środki na nagrody w jednej z części, o których mowa w ust. 3 pkt1 i 2 komisja 
nagród może przesunąć do drugiej części.

5. Burmistrz Miasta Sandomierza może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę dyrektorowi lub 
nauczycielowi spełniającym warunki , o których mowa w § 3 i 4, bez uzyskania w tym zakresie opinii 
komisji, rady pedagogicznej danej placówki czy organizacji związkowych. Liczba nagrodzonych 
w tym trybie nauczycieli nie może przekroczyć 10 osób.

§ 8. 

1. Dyrektor lub nauczyciel, któremu została przyznana nagroda Burmistrza, otrzymuje dyplom, 
którego odpis umieszcza się w teczce akt osobowych.

2. Nagroda Burmistrza wręczana jest podczas miejskiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.
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3. Podczas tej uroczystości wręczane są także nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli 
z poszczególnych placówek oświatowych.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 9. 

1. Niniejsze postanowienia dotyczące kryteriów i trybu przyznawania nagród zostały 
zaopiniowane przez organizacje związkowe.

2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez organ prowadzący po 
zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

Id: 18CD3AFF-59D8-40D0-9406-E483C8EEF3FF. Uchwalony Strona 5



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/55/2015

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W SANDOMIERZU
ul. Cieśli 2, 27 – 600 Sandomierz

Wniosek o nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza dla nauczyciela / dyrektora
za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

Imię i nazwisko

Szkoła

Stanowisko

Stopień awansu 
zawodowego

Staż pracy 
zawodowej

Ocena pracy 
zawodowej Data oceny

Wykształcenie

Studia 
podyplomowe Data

Inne formy 
doskonalenia 
zawodowego

Data

Nagrody otrzymane w czasie pracy zawodowej (data)

Ministra 
Edukacji 
Narodowej

Kuratora Oświaty
Burmistrza Miasta Dyrektora szkoły

Odznaczenia (data)

Osiągnięcia uczniów

Nazwa konkursu,
olimpiady lub zawodów

Miejsce ucznia
(klasy, szkoły) Data

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Innowacje pedagogiczne Data

Programy autorskie Data
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Publikacje Data

Praca w komisjach konkursów przedmiotowych i olimpiad Data

Lekcje koleżeńskie, zajęcia pokazowe Data

Aktywność na rzecz szkoły i środowiska Data

Dodatkowe informacje o pracy nauczyciela

Uzupełnienie powyższych punktów

Opinia Rady Pedagogicznej
Rada Pedagogiczna.......................................................na posiedzeniu w dniu..............
zaopiniowała  ................................wniosek o Nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza za   
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla Pani (Pana)...............................
......................................
data

...........................................................................
podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej

Dane wnioskodawcy
Nazwa placówki …………………...
Adres ………………………………
REGON : ……………………………
NIP: …………………………………

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

(data )                                                                    ( podpis dyrektora placówki )
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/55/2015

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

.....…………………………………………….              …………………………………

( imię i nazwisko )                                                ( miejscowość, data )

……………………………………………………….

…………………………………………………………………

(stanowisko, miejsce pracy osoby składającej oświadczenie )

O Ś W I A D C Z E N I E

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku 
o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ) w zakresie 
niezbędnym do jego rozpatrzenia.

……………………………………………………………………

( podpis osoby składającej oświadczenie )
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UZASADNIENIE

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego kompetencje do podjęcia uchwały na podstawie

artykułu 49 znowelizowanej Karty Nauczyciela ma rada gminy. W przedstawionej uchwale ustalone zostały

kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród dla

nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. Fundusz ten zabezpieczony jest w budżecie

miasta w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. Należy także dodać,

że powyższa uchwała została przedstawiona do zaopiniowania związkom zawodowym , działającym

w środowisku nauczycielskim. Załącznik nr 2 stanowi ujednolicony dla wszystkich szkół wzór wniosku

o nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza.

Niniejsza uchwała nie wprowadzi zmian finansowych w budżecie, ponieważ środki na nagrody są corocznie

planowane i uwzględniane w budżecie.
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