
projekt Nr 9 

 

UCHWAŁA NR ……………………….... 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

 z dnia ........................................................... 

 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na  

nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych  

przez Powiat Otwocki 

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 2 w związku 

z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U.  

z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. 1. Specjalny fundusz na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze                  

dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki, 

tworzony jest w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. 

 

2. Ustala się następujący podział środków specjalnego funduszu na nagrody: 

1) 80% - na nagrody przyznawane nauczycielom przez dyrektorów szkół; 

2) 20% - na nagrody przyznawane nauczycielom i dyrektorom przez Starostę. 

  

 § 2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole                    

co najmniej 1 roku. 

 

 § 3. 1. Nagrodę ze specjalnego funduszu nagród, może otrzymać nauczyciel, w tym 

dyrektor szkoły lub placówki, spełniający odpowiednio: 

1) co najmniej trzy z kryteriów wymienionych w ust. 2 - w przypadku nauczyciela; 

2) co najmniej jedno z kryteriów wymienianych w ust. 2 i co najmniej dwa kryteria 

wymienione w ust. 3 - w przypadku dyrektora. 

 

2. Przy przyznawaniu nagród nauczycielom bierze się pod uwagę: 

1) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu potwierdzonych w sprawozdaniach                                 

i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne; 

2) podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod 

nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji; 

3) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych zakwalifikowaniem 

uczniów do udziału w zawodach i olimpiadach;  

4) posiadanie udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami uzdolnionymi                             

lub z uczniami mającymi trudności w nauce; 

5) przygotowane i wzorowo zorganizowane uroczystości szkolne lub środowiskowe; 

6) prowadzenie aktywnej działalności wychowawczej w klasie lub w szkole,                               

w szczególności przez organizowanie wycieczek, udziału uczniów w spektaklach 

teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach; 

7) zapewnienie pomocy i opieki uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji 

materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych; 



8) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów 

patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii                                 

i alkoholizmu; 

9) organizowanie współpracy szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony 

zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie 

zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania 

społecznego dzieci i młodzieży; 

10) udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego; 

11) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycielom podejmującym 

pracę w zawodzie nauczyciela.  

 

3. Przy przyznawaniu nagród dyrektorom szkół i placówek bierze się pod uwagę: 

1) dbałość o jakość pracy szkoły; 

2) osiąganie dobrych wyników w pracy wychowawczej, dydaktycznej szkoły lub 

placówki poprzez stawianie właściwych wymagań nauczycielom i uczniom oraz 

pracownikom administracji i obsługi; 

3) kształtowanie polityki kadrowej poprzez wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju 

zawodowym; 

4) udział szkoły w projektach europejskich; 

5) pozyskiwanie i racjonalne wydatkowanie środków pozabudżetowych; 

6) współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu 

dydaktyczno – wychowawczego szkoły lub placówki; 

7) zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

 

 § 4. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis 

umieszcza się w jego aktach osobowych. 

 

 § 5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane są: 

1) z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

2) z okazji ważnych uroczystości w szkole lub placówce; 

3) z innych powodów. 

 

 § 6. Dyrektor szkoły lub placówki przyznaje nagrody z własnej inicjatywy lub na 

wniosek złożony przez: 

1) Radę Pedagogiczną; 

2) zakładową organizację związkową; 

3) Radę Rodziców. 

 

 § 7. Starosta przyznaje nagrody z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony przez: 

1) Zarząd Powiatu; 

2) Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu; 

3) Dyrektora Oświaty Powiatowej; 

4) Dyrektorów szkół i placówek; 

5) Radę Pedagogiczną; 

6) zakładową organizację związkową; 

7) Radę Rodziców. 

 

 § 8. Wniosek o przyznanie nagrody Dyrektora, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,  

podmioty wymienione w § 6 składają do dyrektora szkoły lub placówki, co najmniej 30 dni 

przed dniem wręczenia nagród. 

 



 § 9. Wniosek o przyznanie nagrody Starosty, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,  

podmioty wymienione w § 7 składają do Oświaty Powiatowej w Otwocku, co najmniej 30 dni 

przed dniem wręczenia nagród. 

   

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 11. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                    

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku.  

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat Marek Bajson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr ...................... 

          Rady Powiatu w Otwocku 

          z dnia .......................... 

 

 

                                                                                                         

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

Nazwa podmiotu wnioskującego                                                        miejscowość data 

 

 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE 

NAGRODY STAROSTY 
 

z okazji ………………………………………………………. 
 

dla 

 
Pan/i                                 

…………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko 

 

 

Staż  pracy pedagogicznej: …………………………………………… 

 

Stanowisko:   ………………………………………………………….           

 

Wnioskowana kwota:  ………………………………………………..                   

 

 

Uzasadnienie wniosku 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................... 
                Podpis wnioskującego 



Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr ...................... 

                                                                                Rady Powiatu w Otwocku 

                                                                                z dnia .......................... 

 

 

 

                                                                                                           

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

Nazwa podmiotu wnioskującego                                                        miejscowość data 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE 

NAGRODY DYREKTORA 
 

z okazji ……………………………………………………………….. 

 

dla 
 

Pan/i:                                 
……………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko 

 
Staż  pracy pedagogicznej:     ……………………………………… 

 

Stanowisko: ……………………………………………….....             
 

Wnioskowana kwota: …………………………………………                      

 

 
Uzasadnienie wniosku 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………… 
                Podpis wnioskującego 



Uzasadnienie 

 

Organ prowadzący szkołę lub placówkę, zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) ustala 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. 

 

Zgodnie z art. 91d pkt l powołanej ustawy, zadania i kompetencje wskazane                   

w wyżej wymienionym  przepisie wykonuje Rada Powiatu. 

 

Regulacja zawarta w niniejszej uchwale została dostosowana do obowiązujących 

obecnie przepisów. Treść uchwały odpowiada aktualnej interpretacji przepisów                         

w przedmiotowym zakresie, potwierdzonej orzecznictwem sądowym i  rozstrzygnięciami 

nadzorczymi wojewodów.  

 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), uchwała podlega zaopiniowaniu przez związki 

zawodowe zrzeszające nauczycieli.  

 

Wobec powyższego, przyjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Opracowała: 

Dyrektor Oświaty Powiatowej 

mgr Hanna Majewska - Smółka 

 

 

Sekretarz Powiatu 

Zbigniew Rak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


