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UCHWAŁA NR XXXV/298/17
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół
i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia, ze specjalnego funduszu
nagród, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.),Rada Miasta Bochnia u c h w a l a
co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół
i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia, ze specjalnego funduszu nagród,
za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej” w brzmieniu załącznika do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/314/2009 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie
przyjęcia regulaminu przyznawania nagrody Burmistrza Miasta Bochnia dla nauczycieli za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2009 r.
Nr 248 poz. 1754).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 listopada 2017 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Bochnia
Jan Balicki
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/298/17
Rady Miasta Bochnia
z dnia 29 czerwca 2017 r.
REGULAMIN
określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za realizację zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom ( dzieciom ) w czasie zajęć organizowanych przez placówkę oświatową oraz
realizację innych zadań statutowych placówki oświatowej, ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego
w budżecie Gminy Miasta Bochnia z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza oraz nagrody Dyrektorów szkół.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Bochnia;
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Bochnia;
3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miasta Bochnia;
4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego
zatrudnionego w szkole lub placówce oświatowej;
5) nagrodzie – należy przez to rozumieć nagrodę Dyrektora i nagrodę Burmistrza
Rozdział 2.
Sposób podziału środków
§ 3. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1 % planowanych rocznych
wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na nagrody za ich osiągnięcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze, z czego:
1) 30 % tego funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza;
2) 70% tego funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora.
Rozdział 3.
Tryb przyznawania nagród
§ 4. 1. Nagrodę Dyrektora przyznaje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) rady szkoły;
2) rady rodziców;
3) zakładowej organizacji związkowej działającej w szkole.
2. Nagrodę Burmistrza przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) dyrektora szkoły;
2) rady szkoły;
3) rady rodziców;
4) zakładowej organizacji związkowej działająca w szkole.
3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej jeden rok
szkolny.
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4. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza, składane przez dyrektora szkoły wymagają wcześniejszego
zaopiniowania przez radę pedagogiczną.
5. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
6. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 należy składać w terminach:
1) do dnia 10 września każdego roku - w przypadku nagród wręczanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
2) na miesiąc przed datą wręczenia, w przypadku nagród przyznawanych w innym terminie.
7. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 należy składać odpowiednio:
1) o nagrodę Burmistrza – w sekretariacie Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni;
2) o nagrodę Dyrektora – w sekretariacie szkoły.
8. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie podlega rozpatrzeniu w przypadku:
1) złożenia wniosku po terminie;
2) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę przed jego rozpatrzeniem;
3) nieusunięcia w zakreślonym terminie braków formalnych wniosku.
9. Pracownik Miejskiego Zespołu Edukacji odpowiedzialny jest za:
1) sprawdzenie wniosków o nagrodę Burmistrza pod względem formalnym;
2) sporządzenie wykazu wniosków i przekazanie go wraz z wnioskami Burmistrzowi.
§ 5. 1. Nagrodę Burmistrza przyznaje i ustala jej wysokość, w granicach określonych odrębną uchwałą
Burmistrz Miasta Bochnia.
2. Nagrodę Dyrektora przyznaje i ustala jej wysokość, w granicach określonych odrębną uchwałą Dyrektor
szkoły.
Rozdział 4.
Kryteria przyznawania nagród
§ 6. 1. Przyznanie nagrody
wychowawczej i opiekuńczej.

uzależnione

jest

od

osiągnięć

nauczyciela

w pracy

dydaktycznej,

2. Nagroda Burmistrza może być przyznana nauczycielowi, który spełnia co najmniej 6 z następujących
kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga wyróżniające efekty w nauczaniu, potwierdzone
przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną,

wynikami

egzaminów

uczniów,

b) uzyskuje wyróżniające wyniki w pracy, potwierdzone osiągnięciami uczniów w olimpiadach, zawodach,
konkursach, przeglądach i festiwalach na stopniu co najmniej powiatowym,
c) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania, wychowania
i opieki, opracowywania autorskich programów i publikacji, skutkujących jakościowym rozwojem
szkoły,
d) inicjuje lub aktywnie uczestniczy w działaniach zmierzających do poprawy efektywności kształcenia
i wychowania,
e) podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom (dzieciom)
organizowanych przez szkołę oraz aktywnie w nich uczestniczy,

w czasie zajęć

f) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami (dziećmi) uzdolnionymi lub uczniami
(dziećmi) mającymi trudności w nauce,
g) osiąga bardzo dobre wyniki w pracy terapeutycznej z uczniami (dziećmi),
h) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe na poziomie pozaszkolnym
i szkolnym,
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i) rozwija wolontariat, inicjuje i wspiera działalność organizacji pozarządowych na terenie szkoły,
j) w sposób efektywny sprawuje opiekę nad pracowniami szkolnymi, samorządem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,
k) aktywnie uczestniczy w doskonaleniu zawodowym w celu zapewnienia wysokiej jakości zajęć
dydaktycznych,
l) troszczy się o pozytywny wizerunek szkoły i promuje jej osiągnięcia;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) organizuje różne formy pomocy i opieki uczniom (dzieciom) będącym w różnych sytuacjach
kryzysowych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród
uczniów,
c) w sposób efektywny organizuje współpracę szkoły z jednostkami ochrony zdrowia, pomocy społecznej,
policji, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami,
d) wykazuje się szczególnym zaangażowaniem we współpracę z rodzicami uczniów (dzieci),
e) dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym i udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole.
3. Nagrodę Dyrektora może otrzymać nauczyciel, który spełnia odpowiednio co najmniej 4 kryteria
określone w ust. 2.
4. W przypadku nauczyciela, któremu powierzono funkcję dyrektora, kandydat do nagrody Burmistrza,
oprócz wymagań określonych w ust. 2. musi ponadto spełniać co najmniej
3 spośród poniższych
warunków:
1) wzorowo kieruje szkołą przez opracowywanie i wdrażanie systemu zapewniającego wysoką jakość pracy
szkoły;
2) dba o wysoki poziom nauczania przez właściwy dobór programów nauczania, wspomaganie nauczycieli
w ich rozwoju zawodowym, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, opracowywanie
i wdrażanie programów i rozwiązań innowacyjnych w szkole oraz wzbogacanie jej oferty edukacyjnej;
3) inicjuje i skutecznie przeprowadza działania związane z pozyskiwaniem dodatkowych środków,
w szczególności w ramach programów rządowych i finansowanych przez Unię Europejską –
umożliwiających wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły;
4) wykazuje się umiejętnością współpracy ze środowiskami, organizacjami oraz instytucjami wspierającymi
szkołę, przy czym należy określić efekty już uzyskane w rezultacie tej współpracy;
5) przeprowadza działania zmierzające do poprawy efektywności kształcenia i wychowania, a także higieny
i bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
6) tworzy dobry klimat wychowawczy w szkole przez stawianie odpowiednich wymagań nauczycielom
i uczniom, pracownikom niepedagogicznym szkoły oraz umiejętne kształtowanie stosunków
międzyludzkich w szkole;
7) racjonalnie i szczególnie efektywnie gospodaruje przyznanymi szkole środkami finansowymi.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 7. 1. Każdy nagrodzony nauczyciel otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w aktach
osobowych.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jego
ustalenia.
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związki

zawodowe

działające

w szkołach

Przewodniczący Rady Miasta Bochnia
Jan Balicki
Załącznik do Regulaminu określającego kryteria
przyznawania nagród dla nauczycieli szkół

i tryb

i przedszkoli, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miasta Bochnia za ich osiagnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej
WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA/DYREKTORA*
ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE
I. Dane osobowe nauczyciela/dyrektora* szkoły/przedszkola* przedstawionego do
nagrody:
Imię i nazwisko ...........................................................................................................
Nazwa szkoły/przedszkola* i zajmowane stanowisko ......................................................
Wykształcenie ..............................................................................................................
Stopień awansu zawodowego ........................................................................................
Staż pracy pedagogicznej ..............................................................................................
Staż pracy w danej szkole/przedszkolu* .......... w tym na stanowisku dyrektora ...............
Nagrody otrzymane w czasie pracy zawodowej (bez nagród dyrektora) oraz rok otrzymania
....................................................................................................................................
II. Uzasadnienie wniosku - osiągnięcia:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
…………………..
...............................................
(miejscowość, data)
..............................................
(organ sporządzający wniosek)

..........................................
(pieczątka i podpis)

III. Opiniia Rady Pedagogicznej:*
....................................................................................................................................
……………………………………….
(za Radę Pedagogiczną)

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

* niepotrzebne skreślić

–6–

Poz. 4608

