
UCHWAŁA Nr 46/5/VII/07 

Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 26 kwietnia 2007r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gmin� Iłowa. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) art. 49 ust. 2, w zwi�zku z art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
Nr 118, poz. 1112 z pó�n. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii zwi�zków zawodowych, 
uchwala si� co nast�puje:  

§ 1. Ilekro� w tre�ci uchwały jest mowa bez bli�szego okre�lenia o:  

1) szkole - nale�y przez to rozumie� przedszkole lub szkoł� dla której organem 
prowadz�cym jest Gmina Iłowa,  

2) nauczycielu – nale�y przez to rozumie� nauczyciela, wychowawc� i innych 
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, 

3) dyrektorze - nale�y przez to rozumie� dyrektora szkoły, 

4) Burmistrzu – nale�y przez to rozumie� Burmistrza Iłowej, 

§ 2. �rodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli w wysoko�ci 1% 
planowanych �rodków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w 
rocznym planie finansowym, z tym, �e: 

1) 70% kwoty pozostawia do swojej dyspozycji, 

2) 30% kwoty przekazuje do dyspozycji organu prowadz�cego szkoł�. 

§ 3. 1. Nagrody nauczycielom przyznaj�: 
1) ze �rodków, o których mowa w § 2 pkt 1 – dyrektor,  
2) ze �rodków, o których mowa w § 2 pkt 2, w imieniu organu prowadz�cego 

szkoł� -Burmistrz . 

2. Burmistrz przyznaje nagrody: 

1) dla dyrektorów - z własnej inicjatywy, 

2) dla nauczycieli - na wnioski dyrektorów szkół, zwi�zków zawodowych, rad 
rodziców, rad szkół i rad pedagogicznych zło�one do Burmistrza w terminie do 
20 wrze�nia. 

3. Wnioski o nagrody Burmistrza dla nauczycieli sporz�dzone s� na druku stanowi�cym 
zał�cznik do niniejszej uchwały. Wniosek wymaga zaopiniowania przez wła�ciw�
rad� pedagogiczn� szkoły. Wyci�g z protokołu rady stanowi zał�cznik do wniosków 
o przyznanie nagrody. 



§ 4. Dla nauczycieli, z zastrze�eniem § 5, ustala si� dwie grupy kryteriów z podziałem na 
kryteria szczegółowe, od których spełnienia uzale�nione jest uprawnienie do 
otrzymania nagrody: 

Grupa kryteriów Kryteria szczegółowe 

1a 
osi�ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w 
sprawdzianach i egzaminach uczniów, 

1b 

podejmuje działalno�� innowacyjn� w zakresie 
wdra�ania nowatorskich metod nauczania i 
wychowania, opracowywania autorskich 
programów i publikacji, 

1c 

osi�ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone 
zakwalifikowaniem uczniów do udziału w 
zawodach gminnych, powiatowych lub 
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, 
zaj�ciem przez uczniów I-III miejsca w 
konkursach, zawodach, przegl�dach i festiwalach 
gminnych, powiatowych lub wojewódzkich, 

1d 
posiada udokumentowane osi�gni�cia w pracy z 
uczniami uzdolnionymi lub uczniami maj�cymi 
trudno�ci w nauce, 

1e 
przygotowuje i wzorowo organizuje uroczysto�ci 
szkolne lub �rodowiskowe, 

1f 

prowadzi znacz�c� działalno�� wychowawcz� w 
klasie, szkole lub placówce przez organizowanie 
wycieczek, udziału uczniów w spektaklach 
teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

1g 
organizuje imprezy kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne i wypoczynkowe, 

1 
kryteria w zakresie pracy dydaktyczno-
wychowawczej: 

1h 
osi�ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z 
uczniami, 

2a 
zapewnia pomoc i opiek� uczniom b�d�cym w 
trudnej sytuacji materialnej lub �yciowej, 
pochodz�cych z rodzin ubogich lub patologicznych,

2b 

prowadzi działalno�� maj�c� na celu zapobieganie i 
zwalczanie przejawów patologii społecznej w�ród 
dzieci i młodzie�y, w szczególno�ci narkomanii i 
alkoholizmu, 

2c 

organizuje współprac� szkoły z jednostkami 
systemu ochrony zdrowia, Policj�, organizacjami, 
stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie 
zapobiegania i usuwania przejawów patologii 
społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i 
młodzie�y, 

2d 
organizuje udział rodziców w �yciu szkoły, rozwija 
formy współdziałania szkoły z rodzicami, 

2e 
udziale z własnej inicjatywy w zorganizowanych 
formach doskonalenia zawodowego, 

2 
kryteria w zakresie pracy opieku�czej oraz 
działalno�ci pozaszkolnej: 

2f 
udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji 
zawodowej nauczycieli podejmuj�cych prac� w 
zawodzie nauczyciela. 



§ 5. Dla dyrektorów ustala si� dwie grupy kryteriów z podziałem na kryteria szczegółowe, od 
których spełnienia uzale�nione jest uprawnienie do otrzymania nagrody: 

Grupa kryteriów Kryteria szczegółowe 

1a przestrzeganie prawa o�wiatowego, 

1b wła�ciwe gospodarowanie �rodkami bud�etowymi, 

1c działania innowacyjne, 

1d 
Dobr� współprac� z rad� pedagogiczn�, rad�
rodziców, samorz�dem szkolnym, 

1e prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej, 

1f 
szczególne obci��enie pracami zwi�zanymi z 
organizacj� szkoły lub przedszkola. 

1 
Kryteria w zakresie prawidłowego zarz�dza 
jednostk� i zaanga�owania w prawidłowe 
funkcjonowanie jednostki: 

1g Trosk� o dobro szkoły lub przedszkola. 

2a 
zapewnia pomoc i opiek� uczniom b�d�cym w 
trudnej sytuacji materialnej lub �yciowej, 
pochodz�cych z rodzin ubogich lub patologicznych,

2b 

prowadzi działalno�� maj�c� na celu zapobieganie i 
zwalczanie przejawów patologii społecznej w�ród 
dzieci i młodzie�y, w szczególno�ci narkomanii i 
alkoholizmu, 

2c 

organizuje współprac� szkoły z jednostkami 
systemu ochrony zdrowia, Policj�, organizacjami, 
stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie 
zapobiegania i usuwania przejawów patologii 
społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i 
młodzie�y, 

2d Dobr� współprac� z organem prowadz�cym szkoł�, 

2e 
organizuje udział rodziców w �yciu szkoły, rozwija 
formy współdziałania szkoły z rodzicami, 

2f 
udziale z własnej inicjatywy w zorganizowanych 
formach doskonalenia zawodowego, 

2 
kryteria w zakresie pracy opieku�czej oraz 
działalno�ci pozaszkolnej: 

2g 
udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji 
zawodowej nauczycieli podejmuj�cych prac� w 
zawodzie nauczyciela. 

  
§ 6. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj� charakter uznaniowy i powinny by�

zró�nicowany w zale�no�ci od spełnienia kryteriów, o których mowa w § 4 lub § 5. 
2. Do nagrody mo�e by� typowany: 

1) nauczyciel, je�eli spełnia co najmniej dwa kryteria szczegółowe z ka�dej z grup 
kryteriów, o których mowa w § 4,  

2) dyrektor, je�eli spełnia co najmniej dwa kryteria szczegółowe z ka�dej z grup 
kryteriów, o których mowa w § 5 

je�eli przepracował w szkole co najmniej rok. 

§ 7. Fakt przyznania nagrody potwierdza si� dyplomem, a jego kopi� umieszcza si� w teczce 
akt osobowych nauczyciela. 

§ 8. 1. Nagrody  przyznaje si� z okazji  Dnia Edukacji Narodowej. 

2. W szczególnych przypadkach nagrody mog� by� przyznane w innym terminie. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Iłowej. 

§ 10. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Lubuskiego. 



Zał�cznik do uchwały Nr 46/5/VII/07 
                  Rady Miejskiej w Iłowej  
                  z dn. 26.04.2007r. 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody burmistrza/dyrektora szkoły*  

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody burmistrza/dyrektora szkoły* Panu/Pani 

…………………………………………………………………………………………………................................. 
(imi� i nazwisko data urodzenia) 

…………………………………………………………………………………………………................................. 
(wykształcenie, sta� pracy w szkole) 

zatrudnionemu/ej w 

…………………………………………………………………………………………………................................. 
(nazwa szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony) 

…………………………………………………………………………………………………................................. 
(stanowisko) 

…………………………………………………………………………………………………................................. 
(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora, rok otrzymania) 

…………………………………………………………………………………………………................................. 
(ostatnia ocena pracy nauczyciela - data i stopie�) 

Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszaj�cego: 

…………………………………………………………………………………………………................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

Opinia rady pedagogicznej 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

Nazwa i dane wnioskodawcy 

..................................................................................................................................................................................... 

Dane reprezentanta wnioskodawcy 

..................................................................................................................................................................................... 
(imi� i nazwisko oraz stanowisko) 

……………………………........                             ……………………………. 
(miejscowo�� i data)                                                         (piecz�� i podpis) 

* niepotrzebne skre�li�


