Uchwała Nr XXV/223/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 maja 2008 roku
w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania
nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 14, poz.1591 ze zm.) oraz art. 49 ust. 1, pkt 1 i ust. 2
w nawiązaniu do art. 91 d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r nr 97, poz. 674 ze zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co
następuje:
§1
1. Uchwala
się Regulamin określający tryb i kryteria
przyznawania nagród
nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§2
1.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie sie przez to nauczycieli,
dyrektorów, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w
przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których Gmina Wałbrzych
jest organem prowadzącym,
2) szkołach bez bliższego określenia – rozumie sie przez to przedszkola, szkoły
podstawowe i gimnazja, dla których Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym.
ROZDZIAŁ II
SPOSÓB PODZIAŁU ŚRODKÓW
1.
2.
3.

4.

§3
Z budżetu Miasta Wałbrzycha przyznawane są nagrody Prezydenta Miasta,
a z budżetów szkół, nagrody Dyrektora Szkoły.
Nagrody, o których mowa w ust. 1 przyznawane są w terminie do dnia 14
października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
W budżecie Miasta Wałbrzycha tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze oraz realizację innych zadań
statutowych szkoły w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych
wynagrodzeń osobowych w następującym podziale:
1) fundusz nagród w wysokości 80 % przekazywany jest bezpośrednio do budżetów
szkół z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora Szkoły,
2) fundusz nagród w wysokości 20 % przeznacza się na nagrody Prezydenta Miasta
Prezydent Miasta Wałbrzycha może w ramach posiadanych środków zwiększyć

fundusz nagród.
5. Prezydent Miasta Wałbrzycha określa corocznie wysokość nagrody Prezydenta
Miasta.
6. Dyrektor danej szkoły określa corocznie wysokość nagrody Dyrektora Szkoły.
7. Wysokość nagrody Dyrektora Szkoły nie może być wyższa od nagrody Prezydenta
Miasta.
ROZDZIAŁ III
TRYB I TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O NAGRODY
§4
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta występuje:
1/ dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole, po uprzednim
zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną,
2/ Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w
Wałbrzychu - dla dyrektora szkoły.
2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole
co najmniej roku.
3. Z wnioskiem o przyznanie nagród mogą również występować organizacje
związkowe, po zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły wniosku dla nauczycieli, a w
przypadku wniosku dla dyrektora szkoły, po zaopiniowaniu przez Naczelnika
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
4. Z Wnioskami, o których mowa w ust. 1 i 3 należy wystąpić w terminie do dnia 30
czerwca każdego roku
5. Prezydent Miasta podejmuje decyzję w sprawie przyznania nagród Prezydenta
Miasta.
6. Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane są dla wszystkich w jednakowej kwocie.
7. Decyzję w sprawie przyznania nagrody Dyrektora podejmuje dyrektor szkoły,
zgodnie z regulaminem obowiązującym w szkole i w konsultacjach z radą
pedagogiczną.”
8. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 3 stanowi załącznik do Uchwały.
9. Nauczyciel lub dyrektor, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom,
którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
ROZDZIAŁ IV
KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD
§5

1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane
są nauczycielom za szczególne i wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze,
opiekuńcze w szkole.
2. Nagroda może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają
wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej i spełniają co najmniej 5 z kryteriów, o
których mowa w ust. 3.
3. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga wyższe niż średnia w województwie wyniki nauczania potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod
nauczania i wychowania, opracowywania i wdrażania z sukcesem nowatorskich lub
autorskich programów podnoszących pozim nauczania,
c) osiąga sukcesy wychowawcze i wysokie wyniki w nauczaniu potwierdzone
zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach, konkursach, turniejach,
przegladach i festiwalach o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi, uczniami
mającymi trudności w nauce lub stwarzającymi problemy wychowawcze,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,
f) organizuje dla uczniów imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne
i wypoczynkowe,
g) sprawuje opiekę nad organizacjami działającymi w szkole i osiąga wymierne
efekty działania tych organizacji,
h) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktycznowychowawczej z innymi nauczycielami,
i) posiada publikacje z zakresu pracy dydaktycznej lub wychowawczej zamieszczone
w prasie oświatowej lub na stronach internetowych, ogólnych lub szkoły,
2) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:
a) organizuje działania zapewniające szczególną opiekę i pomoc uczniom bedącym
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub
patologicznych,
b) prowadzi skuteczną działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie
przejawów patologii wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzglednieniem
alkoholizmu, nikotynizmu i narkomanii,
c) podejmuje zadania rozwijające umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli
oraz wspiera ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
d) podejmuje działania interwencyjne lub mediacyjne w sytuacjach kryzysowych
i konfliktowych powstających na linii: uczeń-nauczyciel, uczeń-rodzic, uczeń-uczeń,
nauczyciel-rodzic,
e) organizuje współpracę szkoły z jednostkami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, profilaktykę i
rozwój psychologicznopedagogiczny ucznia i jego rodziny,
f) organizuje udział rodziców w życiu szkoły rozwija formy wspoldziałania szkoły z
rodzicami
g) efektywnie pełni różne role społeczne na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,
3) w zakresie innych zadań statutowych szkoły:
a) uczestniczy w zorganizowanych formach dokształcania i doskonalenia
zawodowego,
b) pozyskuje dodatkowe środki finansowe i materialne na rzecz szkoły lub klasy,
c) promuje szkołę na zewnątrz poprzez udział w różnych organizacjach,
stowarzyszeniach, instytucjach,
d) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących
pracę w zawodzie,
e) wzorowo organizuje pracę i wypełnia administracyjną i gospodarczą funkcję
szkoły.
§6
Traci moc Uchwała Nr XXXVI/185/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2005 r
w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wałbrzycha
Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

