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UCHWAŁA NR XXXVI/294/2018
RADY GMINY TOMICE
z dnia 18 maja 2018 roku
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Tomice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli,
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego, Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Tomice.
2. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć szkołę podstawową
z oddziałami przedszkolnymi lub zespół szkoły podstawowej i przedszkola.
§ 2. 1. W budżecie Gminy Tomice planuje się środki na nagrody dla nauczycieli w ramach specjalnego
funduszu nagród w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z czego:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły;
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta.
2. Wysokość nagrody dla nauczyciela i dyrektora szkoły określa regulamin wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice, ustalony w odrębnej uchwale.
§ 3. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej;
2) ważnych wydarzeń w życiu szkoły.
2. W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznane w innym czasie.
§ 4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:
1) przepracował w szkole co najmniej rok;
2) posiada wyróżniającą ocenę pracy;
3) spełnia kryteria określone w § 5.
§ 5. 1. Przy przyznawaniu nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę:
1) osiąganie wyróżniających wyników w pracy z uczniami zdolnymi, potwierdzone zakwalifikowaniem
uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach sportowych;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 3992

2) podnoszenie jakości pracy szkoły wynikające m.in. z wdrożonych innowacji lub eksperymentów
pedagogicznych oraz programów własnych;
3) wyróżniające wyniki w pracy z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych;
4) aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska
lokalnego, dającej możliwość poszerzenia zainteresowań i rozwoju uczniów;
5) aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, rozwój zawodowy nauczyciela
i podnoszenie kwalifikacji mające wpływ na poziom jakości pracy;
6) aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej;
7) szczególne zaangażowanie we współpracę z rodzicami uczniów;
8) zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony
szkoły;
9) zaangażowanie w realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
10) praca na rzecz środowiska oświatowego.
2. Przy przyznawaniu nagród ze specjalnego funduszu nagród dyrektorom szkół bierze się dodatkowo pod
uwagę:
1) wysoką jakość nauczania osiąganą dzięki odpowiedniej organizacji pracy szkoły, właściwy dobór
programów nauczania, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) dbałość o uzyskiwanie wymiernych osiągnięć przez uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
3) wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym;
4) podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie zawodowe, wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
5) racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych oraz racjonalne pozyskiwanie
i wydatkowanie środków pozabudżetowych;
6) podejmowanie kreatywnych oraz efektywnych zadań w zakresie realizacji projektów edukacyjnych
finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz zarządzanie tymi projektami;
7) prawidłową współpracę ze wszystkimi organami szkoły;
8) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole,
9) współpracę z instytucjami
wychowawczego szkoły;
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10) pracę na rzecz oświaty na terenie Gminy Tomice;
11) przestrzeganie prawa pracy, prawa oświatowego, realizację uchwał Rady Gminy Tomice oraz zarządzeń
Wójta;
12) realizację innych zadań zleconych przez organ prowadzący.
§ 6. 1. Prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela przysługuje:
1) Kierownikowi Zespołu-Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Tomicach;
2) Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty;
3) dyrektorom szkół – dla nauczycieli zatrudnionych w kierowanych przez nich szkołach;
4) związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
2. Wniosek o przyznanie nagrody Wójta powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata do nagrody;
2) informacje o stanowisku i miejscu pracy nauczyciela;
3) informacje o stażu pracy w szkole;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–3–

Poz. 3992

4) informacje o ocenie pracy nauczyciela;
5) uzasadnienie;
6) opinię rady pedagogicznej w przypadku wniosku zgłoszonego przez dyrektora szkoły;
7) podpis wnioskodawcy.
3. Wniosek o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej składa się do dnia 30 września danego
roku kalendarzowego.
4. Brak danych we wniosku lub przekroczenie terminu składania wniosku powoduje jego odrzucenie ze
względów formalnych.
5. Wójt może powołać komisję opiniującą wnioski o przyznanie nagrody Wójta.
§ 7. 1. Nagrody przyznaje Wójt.
2. Wójt może przyznać nauczycielowi nagrodę z własnej inicjatywy – bez uzyskania w tym zakresie opinii
komisji, o której mowa w § 6 ust. 5.
3. Za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczyciel może otrzymać nagrodę dyrektora szkoły
zgodnie z kryteriami określonymi w § 5.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVIII/225/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie
ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak

