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UCHWAŁA NR XLI/293/09
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 15 września 2009 r.
w sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród
organu prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
w Gminie Zdzieszowice za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218
i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, 103,
Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz.
689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369
i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800), Rada
Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1.1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wycho

wawcze i opiekuńcze w wysokości co najmniej
1,5 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobo
wych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przed
szkolach Gminy Zdzieszowice.
2. Nagrody przyznawane będą w terminie do
14 października każdego roku z okazji Dnia Eduka
cji Narodowej. W uzasadnionych wypadkach na
grody mogą być przyznane w innym terminie.
3. Nagrody wypłacane będą wraz z wynagrodze
niem miesięcznym w pierwszym, następującym po
Dniu Edukacji Narodowej terminie wypłat.
§ 2. Ustala się następujący podział kwoty w y
nikającej z § 1 ust. 1:
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1. 30 % kwoty funduszu stanowi jeden fun
dusz przeznaczony na nagrody organu prowadzą
cego zwane Nagrodami Burmistrza planowane
w budżecie BA-EO w Zdzieszowicach.
2. 70 % stanowi fundusz Nagród Dyrektora
planowany w poszczególnych placówkach.
Rozdział II
Tryb przyznawania nagród

§ 3.1. Nagrody ze specjalnego funduszu mają
charakter uznaniowy i przyznawane są za osią
gnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
po przepracowaniu w szkole lub przedszkolu co
najmniej roku.
1) Nagroda Burmistrza Zdzieszowic może być
przyznana nauczycielom i dyrektorom w oparciu
0 wnioski własne Burmistrza Zdzieszowic, dyrekto
ra Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty
oraz dyrektorów placówek zgodnie z obowiązująca
procedurą;
2) Nagroda Dyrektora może być przyznana
w oparciu o wnioski własne zgodnie z obowiązują
cą procedurą.
2. Wysokość Nagrody Burmistrza nie może być
wyższa od kwoty wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela dyplomowanego (z tytułem zawodo
wym magistra z przygotowaniem pedagogicznym).
3. Wysokość Nagrody Dyrektora nie może być
wyższa od kwoty wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego (z tytułem zawodowym
magistra z przygotowaniem pedagogicznym).
4. Wniosek o nagrodę powinien zawierać in
formacje na temat kandydata (w tym: imię i na
zwisko, miejsce pracy, staż pracy, ostatnią ocenę,
stopień awansu) oraz uzasadnienie.
Rozdział III
Kryteria przyznawania nagród

§ 4. Kryteria przyznawania nagród obejmują:
1) w zakresie pracy dydaktycznej i wycho
wawczej:
a) osiąganie dobrych wyników edukacyjnych, po
twierdzonych w sprawdzianach i egzaminach
uczniów, przeprowadzanych przez zewnętrzne insty
tucje oświatowe,
b) uzyskiwanie wymiernych efektów pracy dy
daktyczno - wychowawczej w postaci osiąganych
przez uczniów wyników w konkursach i olimpia
dach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.
na szczeblach powyżej gminnego,
c) posiadanie udokumentowanych osiągnięć
w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce,
d) podejmowanie działań innowacyjnych w za
kresie wdrażania nowatorskich metod nauczania
1wychowania,
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e) opracowywanie i rozpowszechnianie wła
snych doświadczeń pedagogicznych w postaci
autorskich programów i publikacji,
f) inicjowanie różnorodnych działań rady peda
gogicznej, mających na celu podnoszenie jakości
pracy dydaktyczno - wychowawczej placówki;
2) w zakresie pracy opiekuńczej i wychowawczej:
a) zapewnienie warunków do bezpiecznego reali
zowania zadań placówki,
b) zapewnienie pomocy i opieki uczniom będącym
w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej oraz
pochodzącym z rodzin patologicznych lub zagrożo
nych patologią,
c) prowadzenie działalności mającej na celu prze
ciwdziałanie i zwalczanie patologii społecznej,
d) współpraca ze środowiskiem, szczególnie z ro
dzicami mająca na celu ujednolicenie i wzbogacanie
pozytywnego oddziaływania na uczniów,
e) organizowanie współpracy z jednostkami sys
temu ochrony zdrowia, policją, stowarzyszeniami itp.
w zakresie przeciwdziałania patologii i niedostoso
waniu społecznemu dzieci,
f) prowadzenie znaczącej działalności wycho
wawczej wpływającej na wszechstronny rozwój
uczniów,
g) podejmowanie działań wyzwalających aktyw
ność i sprzyjających demokratyzacji społeczności
szkolnej.
3) w zakresie pozostałej działalności statutowej
placówki oraz w obrębie zarządzania (dotyczy dyrek
torów):
a) tworzenie warunków dla prowadzenia prawi
dłowego, bezpiecznego przebiegu działalności edu
kacyjno - wychowawczej placówki,
b) dbałość o wysoki poziom pracy placówki po
przez realizację właściwej polityki kadrowej oraz
organizację pracy sprzyjającej kreowaniu tw ór
czych postaw wśród nauczycieli i uczniów,
c) podnoszenie własnych kwalifikacji oraz po
dejmowanie działań inspirujących zespół nauczy
cielski do doskonalenia zawodowego,
d) tworzenie i współtworzenie ciekawej oferty
placówki,
e) dbałość o bazę placówki,
f) racjonalne wykorzystywanie środków budże
towych oraz pozyskiwanie dodatkowych poprzez
podejmowanie działań sprzyjających powstaniu do
brego wizerunek placówki w środowisku,
g) rzetelne i terminowe sporządzanie dokumenta
cji obowiązującej w świetle aktualnych przepisów
prawa.
§ 5.1. Wnioski o Nagrodę Burmistrza, należy
składać do Biura Administracyjnego Ekonomiczne
go do 30 września każdego roku.
2. Wnioski o Nagrodę Dyrektora, należy składać
w sekretariatach placówek oświatowych do 30
września każdego roku.
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§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach Nr XXIV/160/04 z dnia 28 paź
dziernika 2004 r. w sprawie wysokości i podziału
specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryte
riów przyznawania nagród organu prowadzącego
i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w pla
cówkach oświatowych Gminy Zdzieszowice (szko
ły, przedszkola) za ich osiągnięcia dydaktyczne
i wychowawcze zmieniona uchwałą Nr LI/325/06
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 11 lipca
2006 r. oraz uchwałą Nr XVI/117/07 Rady Miej
skiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2007 r.
z wyjątkiem § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1, które za
chowują swoją moc do dnia 31 grudnia 2009 r.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi
strzowi Zdzieszowic.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia za
wyjątkiem § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1, które wcho
dzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodnicząca Rady
Monika Wąsik- Kudła

