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UCHWAŁA NR XXIII/234/2012
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 6 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu
nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Działając na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U.
z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn.zm.) i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje:
Regulamin
określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Rozdział I.
Postanowienia wstępne
§ 1. 1. Regulamin reguluje kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie
pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej, oraz innej działalności statutowej szkoły ze specjalnego
funduszu nagród wyodrębnionego z budżetu organu prowadzącego szkoły z przeznaczeniem na nagrody organu
prowadzącego i dyrektorów szkół.
2. Niniejszy regulamin stosuje się dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :
1)

organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Jarosławski,

2)

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

3)

nauczycielu – należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w jednostkach o których mowa w ust.3 pkt. 2,

4)

zakładowej organizacji związkowej – należy przez to rozumieć :

a)

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarosławiu,

b)

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radymnie,

c)

Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jarosławiu,
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d)

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania
w Radymnie,

5)

nagrodzie organu prowadzącego – należy przez to rozumieć nagrodę Starosty Jarosławskiego.
Rozdział II.
Sposób podziału środków

§ 2. 1. W budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli
w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z tym, że :
1)

60 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły lub placówki zwanymi Nagrodami
Dyrektora,

2)

40 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego zwanymi Nagrodami Starosty
Jarosławskiego,

2. Wysokość Nagrody Dyrektora oraz Nagrody Starosty Jarosławskiego ustala Rada Powiatu
Jarosławskiego w regulaminie wynagradzania.
Rozdział III.
Kryteria przyznawania nagród
§ 3. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są
nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze, oraz inne wynikające
z działalności statutowej szkoły i działalności pozaszkolnej.
2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat.
3. Nagroda Starosty Jarosławskiego może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają
wyróżniającą ocenę pracy wydaną nie wcześniej niż 5 lat licząc od dnia złożenia wniosku oraz spełniają
odpowiednio co najmniej 7 z kryteriów, o których mowa w ust.5.
4. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielom, którzy posiadają wyróżniającą ocenę pracy
wydaną nie wcześniej niż 5 lat licząc od dnia złożenia wniosku oraz spełniają co najmniej 4 z kryteriów,
o których mowa w ust.5.
5. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród:
1)

w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:

a)

dbanie o jakość nauczania potwierdzonej wynikami egzaminów zewnętrznych,

b)

podejmowanie działalności innowacyjnej i autorskiej w zakresie wdrażania nowatorskich metod
nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c)

osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału
w zawodach co najmniej I stopnia (rejonowych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem
przez uczniów (grupę uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach
i festiwalach na szczeblu co najmniej powiatowym,

d)

prowadzenie pracy z uczniami zdolnymi i utalentowanymi oraz prowadzenie form pomocowych dla
uczniów z trudnościami w nauce,

e)

aktywny udział w życiu wewnętrznym szkoły, przygotowywanie i wzorowe realizowanie uroczystości
szkolnych i środowiskowych,

f)

organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, organizowanie
zajęć pozalekcyjnych,

g)

sprawowanie opieki nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,

h)

ustawiczne doskonalenie zawodowe,

i)

dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi
nauczycielami, realizowanie funkcji opiekunów stażu w awansie zawodowym,

j)

posiadanie publikacji z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktycznowychowawczej,
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2)

w zakresie pracy opiekuńczej:

a)

zapewnianie pomocy i opieki uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub
życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych, diagnozowanie środowiska rodzinnego,

b)

prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród
młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, udział w realizacji szkolnego programu
profilaktyki,

c)

organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policji, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,

d)

organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły, poprzez ich udział w Radzie Rodziców,

3)

w zakresie innej działalności statutowej szkoły:

a)

troszczenie się o mienie szkoły, polepszenie bazy dydaktycznej,

b)

planowanie i realizacja remontów i inwestycji,

c)

pozyskiwanie sponsorów dla szkoły i pozabudżetowych środków finansowych,

d)

prawidłowe planowanie i realizowanie budżetu szkoły,

e)

współpraca z samorządem terytorialnym, radą pedagogiczną i radą rodziców, realizacja powiatowej
strategii oświatowej,

f)

skuteczne prowadzenie nadzoru pedagogicznego,

g)

organizowanie promocji wewnętrznej i zewnętrznej szkoły

6. Nauczyciel pełniący funkcje dyrektora szkoły lub placówki może otrzymać Nagrodę Starosty, jeżeli
osiąga także znaczące wyniki jako dobry organizator pracy w szkole/placówce, którą kieruje,
a w szczególności:
a)

szkoła, osiąga dobre wyniki w nauce potwierdzone w sprawdzianach zewnętrznych,

b)

uczniowie z kierowanej przez niego szkoły biorą liczny udział w konkursach i olimpiadach,

c)

dąży do właściwego gospodarowania środkami budżetowymi,

d)

dba o estetykę szkoły/placówki oraz jej otoczenie,

e)

inicjuje i pozyskuje środki pozabudżetowe,

f)

angażuje się w podnoszenie poziomu pracy szkoły lub placówki,

g)

inicjuje różnorodne działania rady pedagogicznej służące podnoszeniu jakości pracy szkoły/placówki,

h)

pomaga nauczycielom w adaptacji zawodowej,

i)

podejmuje nowatorskie inicjatywy oświatowe w środowisku lokalnym,

j)

propaguje działania w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej,

k)

aktywizuje rodziców do współpracy ze szkołą,

l)

prowadzi działalność na rzecz środowiska lokalnego,

m)

współpracuje z organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz partnerami
szkoły.
Rozdział IV.
Tryb zgłaszania kandydatów do nagród
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Jarosławskiego może wystąpić:

1)

dla nauczyciela :

a)

dyrektor szkoły,

b)

rada pedagogiczna,
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c)

rada rodziców,

d)

rada szkoły jeżeli została powołana,

e)

zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,

2)

dla dyrektora szkoły :

a)

wizytator Kuratorium Oświaty,

b)

Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Jarosławiu,

c)

rada pedagogiczna,

d)

rada rodziców,

e)

rada szkoły jeżeli została powołana,

f)

zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,
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2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:
1)

dyrektor szkoły,

2)

rada pedagogiczna,

3)

rada rodziców,

4)

rada szkoły jeżeli została powołana,

5)

zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli (działające w szkole).

3. Wnioski o których mowa w ust.1 należy składać do 15 września każdego roku do Kancelarii Starostwa
Powiatowego w Jarosławiu.
4. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
5. Wnioski o których mowa w ust.2 należy składać do 15 września każdego roku do dyrektora szkoły.
6. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
7. Wnioski o przyznanie nagrody Starosty Jarosławskiego składane przez dyrektora szkoły, radę
rodziców lub radę szkoły jeżeli została powołana wymagają wcześniejszego zaopiniowania przez radę
pedagogiczną.
Rozdział V.
Tryb przyznawania nagród
§ 5. 1. Nagrody nauczycielom przyznają:
1)

ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 – dyrektor szkoły,

2)

ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 – Starosta Jarosławski.

2. Wnioski, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 rozpatruje komisja nagród, powołana odpowiednio przez
Zarząd Powiatu Jarosławskiego lub dyrektora szkoły.
3. Zarząd Powiatu Jarosławskiego powołuje komisję w skład której wchodzą:
1)

Przedstawiciel Zarządu Powiatu Jarosławskiego,

2)

Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Jarosławiu,

3)

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Jarosławskiego,

4)

po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych.

4. Dyrektor szkoły powołuje komisje w składzie od 3 do 5 osób w zależności od wielkości szkoły,
organów szkoły i związków zawodowych działających na terenie szkoły.
5. W głosowaniu nad wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Jarosławskiego biorą udział
przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych właściwych miejscowo.
6. Z prac komisji o których mowa w ust. 3 i 4 sporządza się protokół.
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7. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 dyrektor szkoły może przyznać z własnej inicjatywy. W tym
przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu przez komisję.
8. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 Starosta Jarosławski może przyznać z własnej inicjatywy.
W tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu przez komisję.
9. Nagrody o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 przyznaje się w terminie do dnia 14 października każdego
roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być
przyznana w innym terminie.
10. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom , którego odpis umieszcza się
w jego teczce akt osobowych.
11. Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski wypełnione błędnie lub według niewłaściwego wzoru,
niekompletne oraz złożone po terminie.
Rozdział VI.
Przepisy końcowe
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarosławskiego.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXII/245/08 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Leszek Szczybyło
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