
Uchwała Nr  XXXV/375/09
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 marca 2009r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny oraz Dyrektora Szkoły dla nauczycieli i dyrektorów szkół, 
dla których organem prowadzącym  jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, 

w ramach specjalnego funduszu nagród.

        Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.), na wniosek 
Burmistrza Gminy i Miasta, po zaopiniowaniu przez organizacje związkowe działające na terenie Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach

uchwala:

§ 1

Ustalić  „Regulaminu  przyznawania  nagród  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny  oraz 
Dyrektora  Szkoły  za osiągnięcia  w zakresie  pracy dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz 
realizacji  innych zadań statutowych szkoły dla nauczycieli  i  dyrektorów szkół,  dla których organem 
prowadzącym  jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”,   w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Naczelnikowi 
Wydziału Edukacji oraz Dyrektorom Szkół.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/293/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 czerwca 
2005  roku  w  sprawie  ustalenia  regulaminu   przyznawania  nagród  Burmistrza  Gminy  i  Miasta 
Czerwionka-Leszczyny  oraz Dyrektora Szkoły dla  nauczycieli  i dyrektorów placówek oświatowych 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  w ramach specjalnego funduszu nagród. 

 
§ 4

Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

       dr inż. Marek Profaska



    
              

                                                                                                              Załącznik 
do Uchwały Nr  XXXV/375/09

                  Rady Miejskiej 
w Czerwionce- Leszczynach

                z dnia 27 marca  2009 r.

Regulamin 

przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Dyrektora Szkoły 
za  osiągnięcia  w  zakresie  pracy  dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  realizacji 
innych  zadań  statutowych  szkoły  dla  nauczycieli  i  dyrektorów  szkół,  dla  których  organem 
prowadzącym  jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

§ 1

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz w realizacji innych 
zadań statutowych szkoły, po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku, nauczycielowi może być 
przyznana  nagroda  Dyrektora  Szkoły  lub  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny,  zaś 
nauczycielowi - dyrektorowi szkoły nagroda Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 2

1. Nagrody przyznawane są z funduszu nagród utworzonego na podstawie art. 49 ust.1 pkt 1 Karty 
Nauczyciela, będącego w dyspozycji organu prowadzącego i dyrektora szkoły.

2. Specjalny fundusz nagród za osiągnięcia, o których mowa w § 1 tworzony jest w wysokości 1,1% 
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

3. Ustala się następujący sposób podziału środków przeznaczonych na fundusz nagród, o którym 
mowa  w ust.2:

1) na  nagrodę  organu  prowadzącego  „Nagroda  Burmistrza  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny” zwaną dalej „Nagrodą Burmistrza” - wyodrębnia się 27 %,

2) na nagrodę „Dyrektora Szkoły” - wyodrębnia się 73 %.

§ 3

Nagrody, o których mowa w § 1 mogą być przyznawane w szczególności za:
1) dbanie  o  wysoką  jakość  zajęć  dydaktycznych  poprzez  stałe  podnoszenie  poziomu  wiedzy 

merytorycznej i metodycznej,
2) osiąganie wymiernych efektów w pracy dydaktycznej ( np.: konkursy przedmiotowe, olimpiady),
3) wysokie wyniki sprawdzianów i egzaminów kończących dany poziom nauczania,
4) podejmowanie działań na rzecz urządzenia i wyposażenia własnego warsztatu pracy,
5) wzorową  realizację  zadań  związanych  z  zapewnieniem bezpieczeństwa  uczniom w  czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę,
6) wzorową realizację zajęć dydaktycznych potwierdzoną wynikami nadzoru pedagogicznego lub 

oceną jej uczestników,
7) wzorowe  przygotowywanie  i  organizowanie  uroczystości  szkolnych  lub  środowiskowych, 

imprez kulturalnych, sportowych i wypoczynkowych,
8) wykazywanie  się  pomysłowością  i  inicjatywą w stosowaniu  różnych form,  metod i  środków 

celem aktywizowania uczniów (wychowanków) w procesie nauczania,
9) rozwijanie indywidualnych cech uczniów, wychowanków i wspomaganie ich wszechstronnego 

rozwoju,
10) prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie patologii społecznej,
11) podejmowanie działań innowacyjnych i nowatorskich,
12) opracowanie i upowszechnianie własnych doświadczeń pedagogicznych,
13) kierowanie zespołem samokształceniowym i problemowym,
14) szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły,
15) podejmowanie  współpracy  z  instytucjami  i  organizacjami  celem  wspomagania  działalności 

statutowej szkoły.



§ 4

Nagrodę Burmistrza mogą otrzymać ponadto dyrektorzy szkół uzyskujący wymierne efekty w zakresie:
1) zapewnienia optymalnych warunków do realizacji zadań statutowych szkoły,
2) diagnozowania pracy szkoły,
3) dbania o wysoki poziom pracy szkoły poprzez odpowiedni dobór kadr,
4) osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników dydaktyczno-wychowawczych, liczny udział 

uczniów w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.,
5) inicjowania  różnorodnych  działań  rady pedagogicznej  służących  podnoszeniu  jakości  pracy 

szkoły, 
6) organizowania  pomocy nauczycielom w zakresie  tworzenia  warsztatu  pracy  i  doskonalenia 

zawodowego,
7) wzorowej  realizacji  zadań  związanych  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom 

i nauczycielom               w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
8) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi,
9) pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz szkoły,
10) dbania o bazę szkoły – remonty, inwestycje, prace wykonywane we własnym zakresie,
11) wszechstronnej współpracy ze środowiskiem szkoły.

§ 5

Nagrody Burmistrza oraz nagrody Dyrektora Szkoły przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
lub innej ważnej okazji.

§ 6

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół występują dyrektorzy tych  
    placówek.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza dla kadry kierowniczej występują:

1) dla dyrektorów szkół – Naczelnik Wydziału Edukacji,
2) dla wicedyrektorów szkół i innych stanowisk kierowniczych przewidzianych w statucie szkoły – 

właściwi dyrektorzy,
3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3.  Z  wnioskiem  o  przyznanie  Nagrody  Burmistrza  mogą  występować  również  związki  zawodowe 
działające       w oświacie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 7

1. Wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza składa się do Naczelnika Wydziału Edukacji.
2. W uzasadnieniu wniosku o Nagrodę Burmistrza należy podać wymierne efekty pracy nauczyciela 

osiągane  w okresie  od  otrzymania  ostatniej  nagrody wyższego  szczebla  niż  Nagroda  Dyrektora 
szkoły.

§ 8

Nagroda Burmistrza może być przyznana również przez Burmistrza z własnej inicjatywy. 

§ 9

1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Dyrektora Szkoły występują:
1) dyrektor szkoły z własnej inicjatywy,
2) Naczelnik Wydziału Edukacji,
3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
4) związki zawodowe działające w oświacie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Wnioski, których mowa w ust.1 pkt 2, 3 i 4 składa się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem   
    sekretariatu  szkoły.

§ 10

Wnioski, o których mowa w § 7 ust.1 oraz w § 9 ust.1 pkt 2, 3 i 4, składać należy do dnia 30 września 



danego roku.

§ 11

Nagrodę  Dyrektora Szkoły przyznaje Dyrektor na podstawie wniosków zaopiniowanych przez Radę 
Pedagogiczną.

§ 12

Osoba,  której  przyznano  nagrodę  otrzymuje  dyplom,  którego  odpis  zamieszcza  się  w  teczce  akt 
osobowych.

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

       dr inż. Marek Profaska


