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UCHWAŁA Nr XXXI/196/2005
Rady Gminy Manowo

z dnia 24 marca 2005 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na 
nagrody dla nauczycieli za ich osi ągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

(Szczecin, dnia 6 czerwca 2005 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; 
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) oraz art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, zm.: 
Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258; z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71) Rada Gminy Manowo uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród tworzonego co roku w budżecie 
gminy Manowo.

2. Ze specjalnego funduszu nagród wypłaca się nagrody Wójta Gminy Manowo oraz 
nagrody dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Manowo.

3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) organie prowadzącym szkołę, przedszkole, placówkę oświatową - rozumie się przez 

to Gminę Manowo;
2) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Manowo;
3) dyrektorze, wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora 

jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 2;
4) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych, o których mowa w pkt 2.

§ 2. Ustala się następujący podział środków na nagrody, o których mowa w § 1:
a) 20% środków specjalnego funduszu nagród przeznacza się na nagrody Wójta Gminy 

Manowo,
b) 80% środków specjalnego funduszu nagród przeznacza się na nagrody dyrektorów.

§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy Manowo występują:
a) dla nauczyciela zatrudnionego w szkole - dyrektor szkoły, rada rodziców, zakładowa 

organizacja związkowa,
b) dla dyrektora szkoły - organ nadzoru pedagogicznego, rada rodziców, zakładowa 

organizacja związkowa.
2. Nagrodę może przyznać Wójt Gminy również z własnej inicjatywy.
3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zostać zaopiniowany przez radę 

pedagogiczną szkoły oraz działające w szkole związki zawodowe.
4. Decyzję w sprawie przyznania i wysokości nagrody podejmuje Wójt Gminy po 

dokonaniu analizy formalnej oraz ocenie merytorycznej wniosku. W przypadku, gdy nagroda 
przyznawana jest z inicjatywy Wójta przyznanie nagrody powinno nastąpić po uprzednim 
uzyskaniu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych działających w szkole.

5. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Nagrodę Wójta nauczyciel, w tym również dyrektor, może otrzymać za:
a) liczące się w skali całej gminy osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

potwierdzone sprawdzianami i egzaminami uczniów oraz osiągnięciami w konkursach, 
olimpiadach, przeglądach na szczeblu co najmniej powiatowym,

b) poprawianie, unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykorzystywania w tym celu środków pozabudżetowych; 



pozyskiwanie środków pozabudżetowych na statutową działalność szkoły,
c) zaangażowanie w realizację programów i innych inicjatyw podejmowanych przez 

gminę w ramach prowadzonej lokalnej polityki oświatowej, organizowanie wymiany 
zagranicznej dzieci i młodzieży, współpraca z innymi szkołami,

d) podejmowanie inicjatyw i realizowanie działań zmierzających do usprawnienia pracy w 
szkole,

e) opracowywanie autorskich programów, publikacji; organizowanie szkoleń, seminariów, 
konferencji dla kadry nauczycielskiej; działania na rzecz promocji szkoły i gminy w 
regionie,

f) wyróżniającą współpracę z zakładami opieki zdrowotnej, policją, organizacjami i 
stowarzyszeniami oraz rodzicami w ramach działań na rzecz zapobiegania i usuwania 
przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

g) podejmowanie wszelkich działań na rzecz środowiska lokalnego - organizacja imprez, 
spotkań, wypoczynku pozaszkolnego,

h) wyróżniające prowadzenie gospodarki finansowej oraz gospodarowanie powierzonym 
mieniem,

i) wyjątkową dbałość o dobro ucznia, organizowanie we współpracy z instytucjami 
powołanymi w tym celu pomocy socjalnej dla uczniów wymagających szczególnej 
opieki;

j) wyróżniające sprawowanie nadzoru pedagogicznego i kierowanie szkołą.

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora dla nauczyciela zatrudnionego w 
szkole może wystąpić rada rodziców, rada pedagogiczna lub zakładowa organizacja 
związkowa.

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zostać zaopiniowany przez radę 
pedagogiczną szkoły oraz działające w szkole związki zawodowe.

3. Nagrodę może przyznać dyrektor również z własnej inicjatywy.
4. Decyzję w sprawie przyznania i wysokości nagrody podejmuje dyrektor po dokonaniu 

analizy formalnej i oceny merytorycznej wniosku. W przypadku, gdy nagroda przyznawana jest 
z inicjatywy dyrektora przyznanie nagrody powinno nastąpić po uprzednim uzyskaniu opinii 
rady pedagogicznej i związków zawodowych działających w szkole.

5. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Nagrodę dyrektora szkoły może otrzymać nauczyciel, który spełnia przynajmniej 3 z 

poniższych kryteriów:
a) posiada wyróżniające i udokumentowane osiągnięcia w pracy dydaktyczno-

wychowawczej, zwłaszcza z dziećmi uzdolnionymi lub mającymi trudności w nauce,
b) podejmuje aktywne i efektywne działania na rzecz realizacji szkolnego programu 

wychowawczego, zwłaszcza w odniesieniu do uczniów wymagających szczególnej 
opieki, pochodzących z rodzin ubogich i patologicznych,

c) stale doskonali swój warsztat pracy, podejmuje działalność innowacyjną w zakresie 
wprowadzania nowoczesnych metod nauczania i wychowania oraz udziela w tym 
zakresie pomocy pozostałym nauczycielom,

d) aktywnie i efektywnie angażuje się w realizację czynności i zajęć wynikających z zadań 
statutowych szkoły, zwłaszcza zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z 
potrzeb i zainteresowań uczniów,

e) współpracuje z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi i rodzicami 
uczniów, angażując ich do działań na rzecz szkoły i jej uczniów,

f) posiada inne, wyróżniające osiągnięcia, podejmuje inne działania i inicjatywy na rzecz 
szkoły z uwzględnieniem jej specyfiki.

§ 5. 1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w danej szkole co 
najmniej roku.

2. Nagroda nie może zostać przyznana nauczycielowi, który w okresie roku 
przypadającym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o nagrodę został ukarany karą 
dyscyplinarną, karą porządkową lub został zawieszony w pełnieniu obowiązków nauczyciela.

3. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach mogą być przyznane także w innym terminie.

4. Terminem składania wniosku o przyznanie nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
jest dzień 15 września danego roku. W pozostałych przypadkach należy wystąpić z wnioskiem 
co najmniej na miesiąc przed terminem wręczenia nagrody.

5. Przyznanie nagrody Wójta nie wyklucza możliwości przyznania nauczycielowi w tym 
samym roku nagrody dyrektora.



6. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może przekraczać 150% wynagrodzenia 
zasadniczego pobieranego przez nagrodzonego nauczyciela.

7. Wysokość nagrody dyrektora nie może przekraczać 100% wynagrodzenia 
zasadniczego pobieranego przez nagrodzonego nauczyciela.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Wójta Gminy Manowo dla nauczyc iela/dyrektora za osi ągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WNIOSEK
o przyznanie nagrody dyrektora szkoły dla nauczycie la za osi ągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze

grafika


