UCHWAŁA NR XX/148/16
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) Rada Miejska Śmigla
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r., Nr
208, poz. 3232):
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„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 - 30% środków finansowych,
2) nagrody Dyrektorów szkół i przedszkoli - 70% 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. W uzasadnionych
przypadkach nagroda może zostać przyznana z innej okazji.
4. Wysokość nagrody Dyrektora corocznie określa dyrektor szkoły, w ramach posiadanych na ten cel
środków finansowych, a nagrody Burmistrza określa Burmistrz Śmigla.
5. Nagroda Dyrektora nie może przekroczyć 75% nagrody Burmistrza Śmigla.
6. Nagroda ma charakter uznaniowy i wypłacana jest w formie pieniężnej.”;
2) § 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„nagrody Burmistrza dla nauczyciela przyznawane są na wniosek Dyrektora po zaopiniowaniu przez radę
pedagogiczną i radę rodziców lub z inicjatywy własnej burmistrza - w takim przypadku nie jest wymagany
wniosek formalny”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla
/-/ Wiesław Kasperski
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/148/16
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 24 maja 2016 r.
Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014
r., poz. 191 z późn. zm.) organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz
realizacji innych zadań statutowych szkoły, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na
nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę,
że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. Realizacja
uchwały Nr VII/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 i analiza przeprowadzona przez Burmistrza
Śmigla, skłania do wprowadzenia zmian w wyżej wymienionej uchwale, pozwalających na nagradzanie
wyróżniających się nauczycieli nagrodami finansowymi w kwocie wyższej, zwiększając tym samym prestiż
przyznanej Nagrody Burmistrza Śmigla. Burmistrz Śmigla będzie miał również możliwość wyróżniania
nauczycieli z własnej inicjatywy.
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