
             UCHWAŁA NR XXIX/129/2009 
Rady Powiatu Złotowskiego 
z dnia  25   marca  2009 roku 

w sprawie przyjęcia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół 
 i placówek prowadzonych przez Powiat Złotowski, za ich osiągnięcia dydaktyczno – 

wychowawcze. 
 
 

Działając na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 – tekst jednolity z późn. zm.),  
art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 – tekst jednolity z późn. zm.)  uchwala się co następuje: 
 
§ 1.Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród ze  specjalnego funduszu nagród dla 
nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Złotowski. 
 
§ 2.Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród: 
    1) 25 % tego funduszu na nagrody Starosty Złotowskiego 
    2) 75 % tego funduszu na nagrody dyrektorów szkół. 
 
§ 3.Nagrody mogą być przyznawane wyróŜniającym się nauczycielom po przepracowaniu  
w szkole co najmniej roku, w tym nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektorów 
i inne stanowiska kierownicze. 
 
§ 4.Nagroda ma charakter uznaniowy i wypłacana jest w formie pienięŜnej. 
 
§ 5.Nagrody mogą być przyznawane dyrektorom szkół i nauczycielom w szczególności za 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczo – wychowawczej oraz za 
realizację innych zadań statutowych szkoły. 
 
§ 6. Kryteria przyznawania nagród Starosty: 
 
1.W odniesieniu do dyrektorów szkół nagrody Starosty mogą być przyznawane zwłaszcza za: 
 

a)osiąganie znaczących wyników nauczania, wychowania lub opieki, potwierdzonych 
pomiarami dydaktycznymi, liczbą uczniów w finałach olimpiad, konkursów i zawodów, 
b)stosowanie rozwiązań innowacyjnych i podejmowanie innych działań pozwalających 
przydać szkole oryginalności i wzmacniających poczucie identyfikacji uczniów ze szkołą, 
c)uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji pracy, 
d)właściwe realizowanie budŜetu szkoły, 
e)organizowanie imprez środowiskowych i współudział w organizowaniu imprez 
powiatowych, 
f)prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego 
nauczycieli,  
g)dbałość o stan techniczny i estetykę obiektów oświatowych, 
h)angaŜowanie się we współpracę z instytucjami i organizacjami skłonnymi do pomocy 
szkole i jej uczniom, 
i)nawiązywanie współpracy ze szkołami krajowymi i zagranicznymi, 
j)uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 



k)właściwa współpraca z rodzicami, uczniami, radą pedagogiczną, organami nadzoru 
pedagogicznego i prowadzącym. 
 

2. W odniesieniu do nauczycieli nagrody Starosty mogą być przyznawane w szczególności za: 
 

a)osiąganie znaczących wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnętrznych 
sprawdzianach i egzaminach uczniów, 
b)zakwalifikowanie się prowadzonych uczniów do finałów olimpiad, konkursów  
i zawodów na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym, 
c)opracowanie autorskich programów i publikacji oświatowych oraz wdraŜanie 
nowatorskich metod nauczania i wychowania, 
d)współorganizowanie i aktywne uczestnictwo w działaniach zbiorowych takich jak 
imprezy oświatowe, kulturalne i sportowe czy zajęcia pokazowe, 
e)przygotowanie i wzorcowe organizowanie okazjonalnych uroczystości w szkole  
i środowisku, 
f)intensywną działalność wychowawczą, wyraŜającą się w organizowaniu wycieczek dla 
uczniów i w udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach 
i spotkaniach z ciekawymi ludźmi itp. 
g)zaangaŜowanie w pracę z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w 
nauce, 
h)nawiązywanie skutecznej współpracy z placówkami kulturalno – oświatowymi, 
pracodawcami, policją i innymi podmiotami mogącymi zapewnić wsparcie dla działań 
szkoły, 
i)osiąganie efektów w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, 

      j)aktywność społeczną, 
k)prowadzenie aktywnej działalności na rzecz zwalczania wśród młodzieŜy zjawisk 
patologii, 
l)zaangaŜowanie w pracę opiekuńczą i wychowawczą. 

 
§ 7.Kryteria przyznawania nagród dyrektora szkoły: 
 

1)w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej za: 
a)uzyskiwanie dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu lub w prowadzeniu 
danego rodzaju zajęć, 
b)zakwalifikowanie się prowadzonych przez nauczyciela uczniów do finałów konkursów  
i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wyŜszym(powtarzające się), 
c)zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych konkursach, zawodach  
i przeglądach, 
d)zaangaŜowanie w pracę z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce, 
e)wprowadzanie z sukcesem innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
f)wdraŜanie własnych programów autorskich, 
g)uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie nauczania uczniów, 
h)uzyskanie pozytywnych zmian w zespole uczniów takich jak np. integracja klasy czy 
aktywność społeczna uczniów, 
i)prowadzenie działalności wychowawczej poprzez organizowanie uczniom wycieczek, 
spotkań, zajęć pozalekcyjnych itp.  
2)w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej za: 
a)zapewnienie pomocy i opieki uczniom, dzieciom pochodzącym z rodzin ubogich lub 
patologicznych bądź znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, 



b)zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, 
organizowanie współpracy z placówkami kulturalno – oświatowymi, pracodawcami, 
policją i innymi podmiotami wspierającymi działalność szkoły, 
c)aktywizowanie rodziców do udziału w Ŝyciu klasy i szkoły oraz rozwijanie form 
współdziałania szkoły z rodzicami, 
d)zaangaŜowanie w pracę opiekuńczo – wychowawczą. 
3)w pozostałym zakresie: 
a)usprawnianie własnego warsztatu pracy poprzez udział w róŜnych formach 
doskonalenia zawodowego, 
b)udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej i społecznej młodych nauczycieli, 
c)kierowanie zespołem samokształceniowym i prowadzenie lekcji, zajęć otwartych, 
d)pełnienie funkcji wynikających ze statutu szkoły, 
e)czynny współudział w przygotowaniu planu pracy szkoły. 
 

§ 8. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół wypłaca się z okazji obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej. 

 
§ 9. Nagrodę Starosty dla dyrektora szkoły przyznaje Zarząd Powiatu na wniosek dyrektora 
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Starostwa Powiatowego  
w Złotowie. 
 
§ 10. Nagrodę Starosty przyznaje nauczycielowi Starosta na wniosek dyrektora szkoły 
zaopiniowany przez radę pedagogiczną. 
 
§ 11. Nagrodę dyrektora szkoły przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły na: 

1) swój wniosek, wicedyrektora lub innej osoby pełniącej kierownicze stanowisko  
w szkole lub placówce - po uzgodnieniu z radą pedagogiczną, 
2) wniosek rady pedagogicznej. 

 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego i dyrektorom szkół  
i placówek prowadzonych przez Powiat Złotowski. 
 
       
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



UZASADNIENIE  
do uchwały nr XXIX/129/2009 
Rady Powiatu Złotowskiego 
z dnia 25 marca 2009 roku 

w sprawie przyjęcia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół 
 i placówek prowadzonych przez Powiat Złotowski,  

za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. 
 
 
Zgodnie z art. 49 ust.2 organ prowadzący szkołę ustala kryteria i tryb przyznawania nagród  
dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, 
pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposób 
podziału środków na nagrody organu prowadzącego szkołę i dyrektorów szkół, tryb 
zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, Ŝe nagroda moŜe być przyznana 
nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. 
 
 
Zgodnie z art. 91 d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela zadania i kompetencje organu 
prowadzącego określone w art. 49 ust.2 wykonuje rada powiatu. 
  
Wobec powyŜszego zasadnym jest podjęcie  niniejszej uchwały. 
 
 
 


