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UCHWAŁA NR LVII/557/2014
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom
ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze na 2015 rok
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 ze zmianami), art. 49 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2014 r., poz. 191) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 167) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego
funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Przewodniczący Rady:
Tadeusz Marton

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 9579

Załącznik do Uchwały Nr LVII/557/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 30 września 2014 r.
Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom
ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na 2015 rok
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno
- wychowawcze i opiekuńcze ze specjalnego funduszu nagród, wyodrębnionego w budżecie Gminy Karczew
z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół.
2. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i przedszkoli,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew.
3. Tryb i kryteria przyznawania nagród dyrektora szkoły, dla nauczycieli określają regulaminy wewnątrzszkolne.
4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Karczewa,
2) Naczelniku – należy przez to rozumieć Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Karczewie,
3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, przedszkola,
4) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli (bez bliższego określenia), o których mowa w ust. 2,
5) szkole – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną, gimnazjum, szkołę podstawową, przedszkole,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew,
6) nagrodzie – należy przez to rozumieć nagrodę Burmistrza Karczewa oraz nagrodę dyrektora szkoły.
Sposób podziału środków
§ 2. 1. W budżecie Gminy Karczew tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1%
planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z tym że.:
1) część środków funduszu stanowiących 30% przeznacza się na nagrody organu prowadzącego, zwanego
dalej nagrodami Burmistrza Karczewa,
2) część środków funduszu stanowiących 70% przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół.
2. Środki finansowe, przeznaczone na nagrody, znajdują się w budżetach placówek oświatowych.
Kryteria przyznawania nagród
§ 3. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom
za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.
2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
3. Nagroda Burmistrza Karczewa może być przyznana dyrektorom i nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
4. Kryteria przyznawania nagrody Burmistrza Karczewa dla dyrektorów:
1) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole poprzez stawianie właściwych wymagań nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i wychowankom,
2) dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację placówki,
3) prawidłowa współpraca ze wszystkimi organami,
4) racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych,
5) praca na rzecz środowiska lokalnego,
6) pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych i sponsorów,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–3–

Poz. 9579

7) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których
celem jest działalność wychowawcza lub wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły.
5. Kryteria przyznawania nagrody Burmistrza Karczewa dla nauczycieli:
1) osiąganie wyników w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
2) zaangażowanie w życie szkoły,
3) promowanie placówki,
4) praca na rzecz środowiska lokalnego,
5) zaangażowanie w rozwiązywanie problemów wychowanków,
6) inicjowanie i propagowanie nowatorskich metod pracy z dziećmi i młodzieżą.
6. Kryteria przyznawania nagród dyrektorów szkół zostaną określone w regulaminach przyznawania nagród
opracowanych przez szkołę w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w życie uchwały.
Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Karczewa może wystąpić.:
1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
2) dla dyrektora szkoły.:
a) Naczelnik Wydziału Oświaty,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców.
2. W uzasadnieniu wniosku należy podać efekty pracy osiągane przez kandydata do nagrody.
3. Wzór wniosku o nagrodę Burmistrza stanowią:
1) dla dyrektora – załącznik nr 1 do regulaminu,
2) dla nauczyciela – załącznik nr 2 do regulaminu.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu należy składać w terminie do dnia 15 września
każdego roku w Urzędzie Miejskim w Karczewie.
5. Burmistrz Karczewa może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę.
Tryb przyznawania nagród
§ 5. 1. Nagrody przyznają:
1) ze środków, o których mowa w § 2. ust. 1 pkt 1 – Burmistrz Karczewa,
2) ze środków, o których mowa w § 2. ust. 1 pkt 2 – dyrektor szkoły.
2. Nagrody, o których mowa w § 3 ust. 1 przyznaje się w terminie do dnia 14 października każdego roku
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
4. Nauczycielowi, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się
w jego teczce akt osobowych.
Opiniowanie wniosków
§ 6. 1. Wnioski o nagrodę Burmistrza Karczewa opiniuje i przedkłada do zatwierdzenia, Burmistrzowi
Karczewa, Komisja powołana odrębnym zarządzeniem.
2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz Karczewa.
Przewodniczący Rady:
Tadeusz Marton
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu określającego tryb i kryteria
przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród
za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze
WNIOSEK
O NAGRODĘ BURMISTRZA KARCZEWA
DLA DYREKTORA
z okazji:

□

Dnia Edukacji Narodowej

□

inne.: …...........................

Podmiot zgłaszający

□ Naczelnik Wydziału Oświaty
□ Rada Pedagogiczna
□ Rada Rodziców

Imię i nazwisko kandydata

Data i miejsce urodzenia

Wykształcenie

Staż zatrudnienia

Stopień awansu

Ocena pracy, data

Ostatnia nagroda Burmistrza Karczewa

UZASADNIENIE

Data i podpis zgłaszającego

Wykaz ewentualnych załączników
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu określającego tryb i kryteria
przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród
za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze
WNIOSEK
O NAGRODĘ BURMISTRZA KARCZEWA
DLA NAUCZYCIELA
z okazji:

□

Dnia Edukacji Narodowej

□

inne.: …...........................

Pieczęć szkoły

□ Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

Podmiot zgłaszający

Imię i nazwisko kandydata

Data i miejsce urodzenia
Wykształcenie
Staż zatrudnienia
Stopień awansu

Ocena pracy, data

Ostatnia nagroda Burmistrza Karczewa

UZASADNIENIE
Data i podpis zgłaszającego

Wykaz ewentualnych załączników

