UCHWAŁA Nr 223/XXXV/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 8 października 2009 r.

w sprawie „Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli w szko łach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Bydgoski".

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z pózn. zm. 1 ) uchwala si ę, co następuje:

§ 1. Przyj ąć „Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli w szko łach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Bydgoski" w brzmieniu okre ślonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przew dnie ący
Rady Pow u B
ego
S

I Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr 220,
poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,
Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 , poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r Nr 1 poz. 1.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela —
Organy prowadz ące szko ły ustalaj ą kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia. Tre ść regulaminu została uzgodniona z o światowymi zwi ązkami zawodowymi.

Za łącznik
do Uchwały Nr 223/XXXV/09
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 8 pa ździernika 2009 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI
W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT
BYDGOSKI
§1
W rocznych bud żetach Powiatu Bydgoskiego- organu prowadz ącego szko ły i placówki,
tworzy si ę zgodnie z art. 49 Ustawy-Karta Nauczyciela, specjalny fundusz nagród dla
nauczycieli za osi ągnięcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze. Wysoko ść rocznego
funduszu nagród wynosi co najmniej 1% planowanych wynagrodze ń osobowych
z następuj ącym przeznaczeniem:
1. 75% funduszu nagród przekazywane jest bezpo średnio do szkó ł i placówek,
z przeznaczeniem na nagrody. Zasady i kryteria przyznawania nagród dyrektora ustala
dyrektor po zasi ęgni ęciu opinii rady pedagogicznej i w uzgodnieniu z dzia łaj ącymi
w szkole związkami zawodowymi,
2. 25% funduszu nagród przeznacza si ę na Nagrody Starosty.
3. Dla nauczycieli zatrudnionych w szko łach i placówkach niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych, s ą finansowane z budżetów tych organów.
§2
1. Dyrektor szko ły odpowiedzialny jest m.in. za zapewnienie bezpiecze ństwa uczniom i
nauczycielom w czasie zaj ęć organizowanych przez szko łę
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mog ą być przyznawane z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej,
2) ważnych wydarze ń w życiu szkoły.
3. Przy przyznawaniu nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze si ę pod
uwagę :
1) osiąganie bardzo dobrych wyników w pracy nauczycielskiej zarówno
z uczniami szczególnie uzdolnionymi jak i z uczniami o mniejszych
możliwościach,
2)
aktywne uczestnictwo w wa żnych wydarzeniach w życiu społeczno ści
szkolnej,
aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupe łniaj ącej oferty zaj ęć i imprez
3)
dla uczniów i środowiska lokalnego,
4)
zaangażowanie we wspó łprac ę z rodzicami uczniów,
5)
zaangażowanie w rozwi ązywanie problemów uczniów wymagaj ących
szczególnej pomocy ze strony szko ły,
6)
aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
4. Wnioski o przyznanie Nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów ze szkó ł
i placówek prowadzonych przez Powiat Bydgoski składaj ą:
1) dyrektorzy szkół ,
2) dyrektor Wydzia łu Edukacji, Kultury i Sportu,
3) właściwe organy zwi ązkowe.
4) Starosta Bydgoski z w łasnej inicjatywy.
5. Nagrod ę Starosty mo że otrzyma ć nauczyciel, który przepracowa ł co najmniej 1 rok
i posiada minimum dobrą ocenę pracy.

6. Przy przyznawaniu dyrektorom szkó ł nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze si ę
pod uwagę :
1) kształ towanie klimatu wychowawczego w szkole poprzez stawianie w łaściwych
wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom administracji i obs ługi,
2) dbało ść o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiedni ą organizacj ę pracy szkoły,
właś ciwy dobór programów nauczania, odpowiednie sprawowanie nadzoru
pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym,
3) prawidłową współprac ę ze wszystkimi organami szko ły,
4) racjonalne i oszcz ędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych oraz
racjonalne pozyskiwanie i wydatkowanie środków pozabud żetowych,
5) solidn ą i tel minową współ prac ę z organem prowadz ącym.
§3
1. Wysoko ść indywidualnej nagrody uzale żniona jest od spe łnienia kryteriów okre ślonych
w § 2 i nie mo że przekroczy ć :
1) kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytu łem zawodowym
magistra z przygotowaniem pedagogicznym — w przypadku nagród dyrektora szko ły.
2) dwukrotno ś ci wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytu łem
zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym — w przypadku Nagród
Starosty.
2. Liczb ę i wysoko ść Nagród Starosty okre śla Starosta Bydgoski do 5 wrze śnia na wniosek
Dyrektora Wydzia łu Edukacji, Kultury i Sportu.
3. Ś rodki finansowe na Nagrody Starosty dla nauczycieli i dyrektorów zapewnia Starostwo
Powiatowe, z wyłączeniem nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 3. Ś rodki finansowe
na Nagrody Starosty dla tych nauczycieli zapewnia organ prowadz ący szko łę .

1.
2.

3.
4.
5.

§4
Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty sk ładane s ą na formularzach stanowi ących
załącznik do niniejszego regulaminu w terminie do 10 wrze śnia każdego roku.
Wniosek powinien by ć sporz ądzony na dwóch stronach jednej kartki, nie mo że
przekracza ć ram rubryki, do łączenie stron z dodatkowym uzasadnieniem powoduje
odrzucenie wniosku ze wzgl ędów formalnych.
Wnioski złożone na innych formularzach, wnioski niekompletne, b ądź nieprawidłowo
wypełnione odrzucane s ą z przyczyn formalnych.
Decyzj ę o przyznaniu Nagrody podejmuje Starosta Bydgoski.
Nauczyciel, któremu zosta ł a przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis
umieszcza si ę w jego aktach osobowych.

Załącznik do _Regulaminu przyznawania nagród
w szko ł ach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Bydgoski"

dnia
(pieczęć szkoły, placówki)

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Starosty Bydgoskiego

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Starosty Bydgoskiego

Panu/Pani
Urodzonemu/urodzonej
(data)

(wykształcenie, sta ż pracy pedagogicznej)

Ztrudnionemu/zatrudnionej

(nazwa szko ły lub placówki, w której kandydat pracuje, stanowisko)

wystawiona dnia

ocena pracy zawodowej

opini ę Rady Pedagogicznej dnia

Wniosek uzyskał
Wyró żnienia i nagrody

(dotychczas otrzymane nagrody i wyró żnienia — rok otrzymania)

- za nast ępuj ące osiągni ęcia:

Pieczęć jednostki

pracodawca

