UCHWAŁA NR XXVI/146/ 04
RADY POWIATU W ŁOBZIE
z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat łobeski.
Na podstawie art. 49 ust. 2, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203,
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845)

Rada Powiatu w Łobzie uchwala, co następuje:
§1

§2

Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat łobeski,
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr 61/02 Rady
Powiatu w Łobzie z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia
niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania
nagród i dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym
w szkołach prowadzonych przez Powiat Łobeski, zmienionym
uchwałą nr XIV/76/03 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 23 sierpnia
2003 r., skreśla się § 26, § 27, § 28.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Łobzie.
§4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
Zachodzi konieczność dostosowania kryteriów i trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli do nowych uregulowań prawnych zawartych w ustawie
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.
1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz.
2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845).
Przedłożony projekt obejmuje zmiany dotyczące kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli przewidziane w ww. ustawie.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/146/04

Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 17 grudnia 2004 r.

KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI
ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ
POWIAT ŁOBESKI
§1
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, zespół szkół, specjalny
ośrodek szkolno – wychowawczy, poradnię psychologiczno –
pedagogiczną, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Łobeski,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora
lub wicedyrektora placówki, o której mowa w pkt. 1,
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela danej szkoły,
wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego,
4) organie przyznającym nagrody - należy przez to rozumieć Starostę
Łobeskiego.
§2
1. W budżecie powiatu tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za
osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczo –
wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w wysokości 1
% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli wszystkich
szkół prowadzonych przez powiat łobeski, z przeznaczeniem na wypłatę nagród
dla nauczycieli
2. Nagrody dla nauczycieli przyznawane są z okazji obchodów Dnia Edukacji
Narodowej.
3. Nagrody mogą być przyznane nauczycielom po przepracowaniu
w szkole co najmniej 1 roku.
§3
1.Ustala się następujący podział funduszu, o którym mowa
w § 2 ust.1:
1) 20% tego funduszu na nagrody organu przyznającego nagrody,
2) 80% tego funduszu na nagrody przyznawane przez dyrektorów
szkół.

§4

1.Nagrody z funduszu, o którym mowa w § 2 ust.1 mają charakter uznaniowy.
Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:
1) posiadania wyróżniającej oceny pracy,

2) osiągnięć w pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczo –
wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
3) działalności na rzecz promowania swojej placówki w środowisku
lokalnym.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje:
1) dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa

Powiatowego w Łobzie – dla dyrektora szkoły, z zastrzeżeniem pkt 3,
2) dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole,
3) dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie - dla
dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej.
3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane osobowe kandydata

(nazwisko i imię, datę urodzenia, informacje o wykształceniu, stopniu
awansu zawodowego, stażu pracy pedagogicznej, nazwę szkoły i zajmowane
stanowisko), informację o ocenie pracy i dotychczas otrzymanych nagrodach
oraz uzasadnienie, w którym należy umieścić osiągnięcia kandydata do
nagrody.
4. Wniosek o przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu.
5. Nagrody przyznają:
a) dyrektor szkoły– nauczycielowi, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

wg kryteriów ustalonych w ust. 6,
b) organ przyznający nagrody – nauczycielowi na wniosek dyrektora szkoły wg
kryteriów ustalonych w ust. 6,
c) organ przyznający nagrody – dyrektorowi szkoły wg kryteriów ustalonych w
ust.7.
6. Kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli:
a) posiadanie wyróżniającej oceny pracy nauczyciela,
b) osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczo –
wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w
szczególności:
- organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
- przygotowanie i wzorowe zorganizowanie uroczystości szkolnych lub
środowiskowych,
- zakwalifikowanie ucznia lub uczniów do grupy laureatów konkursów
przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym,

- zajęcie przez uczniów czołowych miejsc w innych konkursach, zawodach,
przeglądach, festiwalach na szczeblu ponadpowiatowym,
- organizacja imprez ogólnoszkolnych o znaczących walorach poznawczych
i wychowawczych,
- udokumentowane osiągnięcia z uczniami zdolnymi i uczniami mającymi
trudności w nauce,
- innowacje pedagogiczne, programy autorskie,
7. Kryteria przyznawania nagród dla dyrektora szkoły:
a) posiadanie wyróżniającej oceny pracy nauczyciela,
b) osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczo –

wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w
szczególności:
- inicjowanie różnorodnych działań służących podnoszeniu jakości pracy
szkoły,
- zakwalifikowanie uczniów do grup laureatów konkursów przedmiotowych
na szczeblu wojewódzkim i centralnym,
- zajęcie przez uczniów czołowych miejsc w innych konkursach, zawodach,
przeglądach, festiwalach na szczeblu ponadpowiatowym,
- przygotowanie i zrealizowanie znaczących pod względem wychowawczym,
dydaktycznym i opiekuńczym imprez, akcji,
- prawidłowa polityka kadrowa,
- racjonalna i gospodarna polityka środkami finansowymi,
§5
Zmian kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez powiat łobeski dokonuje rada powiatu w trybie
właściwym dla ich uchwalenia.

