UCHWAŁA NR VIII/68/11
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu
nagród
Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska
Śmigla uchwala, co następuje
§ 1.
Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o
1) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Śmigla,
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Śmigiel,
3) Szkole – należy przez to rozumieć szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Śmigiel,
4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela szkoły lub przedszkola,
5) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski Śmigla.
§ 2.
1. W ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, utworzonego w budżecie Gminy Śmigiel
w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli przeznacza się na:
1) nagrody Burmistrza – 20% środków finansowych,
2) nagrody Dyrektorów szkół i przedszkoli – 80% środków finansowych.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznawane wyróżniającym się nauczycielom, po
przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
§ 3.
1. Nagrody Burmistrza przyznaje się za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej, w tym:
1) nauczycielom w szczególności za:
a) sukcesy uczniów będące efektem pracy nauczyciela osiągane w:
- olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
- egzaminach i sprawdzianach przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
- dziedzinach artystycznych, dyscyplinach sportowych i innych – na terenie szkoły i wykraczające
poza jej obręb,
b) szczególne zaangażowanie w pracy na rzecz:
- rozwijania zainteresowań i talentów uczniów,
- pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

Id: KDZNO-JYJOJ-MFJHC-SJMQI-DEMVY. Podpisany

Strona 1

c) powszechnie uznawane efekty w pracy wychowawczej w tym na rzecz przeciwdziałania zjawiskom
patologii społecznych,
d) utrzymywanie ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka,
e) wdrażanie i propagowanie nowatorskich metod pracy,
f) działalność na rzecz środowiska lokalnego, w tym zwłaszcza integrującą społeczność szkoły
i środowiska,
g) wzorowe wypełnianie obowiązków nauczyciela i wychowawcy związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
h) zaangażowanie w pracę na rzecz:
- doskonalenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
- realizacji innych zadań statutowych szkoły;
2) nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze (Dyrektorom) – za efektywną pracę organizacyjnomenadżerską, przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego wypełniania przez szkołę funkcji dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej, zwłaszcza za:
a) wyróżniające organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego,
b) opracowanie i wdrożenie programu, którego realizacja przyniosła pozytywne efekty organizacyjne,
dydaktyczne i wychowawcze,
c) podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku i kształtowania jej pozytywnego
wizerunku,
d) wzbogacanie bazy szkoły oraz szczególną troskę o stan majątku szkoły,
e) efektywne działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków na działalność szkoły,
f) oszczędne oraz zgodne z prawem gospodarowanie środkami budżetu szkoły,
g) wysoką kulturę osobistą w kontaktach z pracownikami, uczniami i rodzicami,
h) zapewnienie warunków bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę, w tym
opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur postępowania w przypadkach zagrażających temu
bezpieczeństwu.
2. Nagrody Burmistrza mogą być przyznawane nauczycielom, którzy posiadają co najmniej sześć spośród
zasług, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Zasługi wymienione w poszczególnych literach traktuje się
odrębnie.
§ 4.
Nagrody Dyrektora przyznają nauczycielom dyrektorzy, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej, określone w § 3 ust. 1, przy czym warunkiem przyznania tej nagrody jest posiadanie przez
nauczyciela co najmniej sześć spośród zasług wskazanych w w/w przepisie.
§ 5.
1. Ustala się następujący tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz tryb przyznawania tych nagród:
1) nagrody Burmistrza dla nauczyciela przyznawane są na wniosek Dyrektora po zaopiniowaniu przez
radę pedagogiczną,
2) nagrody Burmistrza dla Dyrektorów przyznawane są na wniosek rady pedagogicznej lub z inicjatywy
Burmistrza – w takim przypadku nie jest wymagany formalny wniosek,
3) nagrody Dyrektora przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy.
2. Wniosek o nagrody Burmistrza przyjmuje kancelaria ogólna Urzędu – do 20 września każdego roku. Wzór
wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
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§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.
§ 7.
Traci moc Uchwała Nr XXX/364/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola, dyrektorów i kierowników szkół,
przedszkola oraz sposobu podziału środków na te nagrody, dla których, organem prowadzącym jest Gmina
Śmigiel.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Śmigla
Wiesław Kasperski
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