
RADY GMINY OŚWIĘCIM

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, 
szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 49 ust. 2 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z póź.zm.) Rada Gminy Oświęcim uchwala, co następuje:

UCHWAŁA Nr XXII/240/16

§  1. Ustala się "Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 
Oświęcim" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2. Traci moc uchwała nr XXVIII/192/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przynawania nagród 
dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Oświęcim (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 
2012 r. poz. 4767).

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.

§  4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

§  1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1)  Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z 
póź.zm.),

2)  szkole - rozumie się przez to przedszkole, szkołę, placówkę oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a ustawy Karta 
Nauczyciela, prowadzone przez Gminę Oświęcim,

3)  nauczycielu - rozumie się przez to nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w szkole, o której mowa w 
pkt 2,

4)  organizacji związkowej - rozumie się przez to zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli i obejmujące 
swoim zasięgiem gminne jednostki organizacyjne działające w zakresie oświaty,

5)  konkursie - rozumie się przez to konkursy organizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2014 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1346);

6)  laureacie - zgodnie z definicją regulaminu właściwego konkursu, olimpiady,

§  2. 

1. W budżecie Gminy Oświęcim planuje się środki na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w ramach specjalnego 
funduszu nagród w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z czego:

1)  80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,

2)  20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy Oświęcim dla nauczycieli, w tym nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.

§  3. 

1. Nagrody, o których mowa w § 2 mogą być przyznawane z okazji:

1)  Dnia Edukacji Narodowej,

2)  ważnych wydarzeń w życiu szkoły.

2. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, co najmniej dwóch lat i dyrektorowi szkoły, który przepracował na 
stanowisku dyrektora, co najmniej dwa lata.

3. Nagrody mają charakter uznaniowy i przyznawane są niezależnie od absencji chorobowej pracownika.

4. Nagrody dyrektora, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 przyznaje dyrektor szkoły w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych, po 
zaciągnięciu opinii związków zawodowych działających w szkole.

5. Nagrody Wójta Gminy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 przyznaje Wójt Gminy Oświęcim w ramach posiadanych przez szkołę na ten cel środków 
finansowych, po zaciągnięciu opini przez radę pedagogiczną i zakładową organizację zwiazkową.

6. Nagroda Wójta Gminy Oświęcim nie może być:

1)  większa niż 80% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tutułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym,
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2)  mniejsza niż 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tutułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym, ustalana 
jest corocznie do dnia 30 czerwca.

§  4. 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy Oświęcim mogą wystąpić:

1)  dla dyrektora szkoły:
a)  zastępca wójta,
b)  dyrektor ZEASIPG Rajsko
c)  rada pedagogiczna,
d)  rada szkoły lub rada rodziców,
e)  zakładowa i międzyzakładowa organizacja związkowa

2)  dla nauczyciela zatrudnionego w szkole:
a)  dyrektor placówki,
b)  rada szkoły lub rada rodziców,
c)  zakładowa i międzyzakładowa organizacja związkowa

2. Wniosek powieniem zawierać uzasadninie zawierające osiągnięcia od czasu otrzymania ostatniego wyróżnienia z zachowaniem kryteriów zawartych w 
§ 5 i § 6.

3. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulamiu.

4. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie nauczyciela o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych stanowi stanowiące załącznik nr 2 niniejszego 
regulaminu.

5. Liczba wniosków, o których mowa w § 4 powinna być proporcjonalna do liczby nauczycieli zatrudnionych w szkole (z wyłączeniem kadry 
kierowniczej), przy przyjęciu zasady jeden wniosek na każdą rozpoczęta liczbę 15 nauczycieli w szkole.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (jubileusz szkoły, nadanie imienia szkole, liczba laureatów konkursów/olimpiad) liczba wniosków może 
być zwiększona.

7. Wniosek o nagrodę Wójta Gminy Oświęcim należy złożyć na dzienniku podawczym Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli 
Gminnnych w Oświęcimiu, Rajsko ul. Edukacyjna 9 w terminie do 30 września danego roku kalendarzowego.

8. Brak danych we wniosku lub przekroczenie terminu składania wniosku powoduje jego odrzucenie ze względów formalnych.

9. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy Oświęcim opiniuje komisja powołana przez Wójta Gminy Oświęcim. W skład komisji wchodzą: przestawiciel Wójta 
Gminy Oświęcim, dyrektor ZEASiPG, przedstawiciel Rady Gminy Oświęcim, przedstawiciele nauczycielskich organizacji związkowych działajacych na 
terenie Gminy Oświęcim. Komisja dokonuje analizy wniosków i przedstawia Wójtowi Gminy Oświęcim listę kandydatów do nagrody.

10. Wójt Gminy Oświęcim może przyznać nauczycielowi nagrodę z własnej inicjatywy za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej lub organizacyjnej 
(w przypadku dyrektora placówki oświatowej)- bez uzyskania w tym zakresie opinii komisji. Liczba nagrodzonych w tym trybie nauczycieli nie może 
przekroczyć 3 kandydatów w danym roku.

§  5. 

1. Przy przyznawaniu nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę:

1)  osiąganie wyróżniających wyników w pracy z uczniami zdolnymi, w szczególności z laureatami konkursów, olimpiad, turniejów,

2)  podnoszenie jakości pracy szkoły wynikające m.in. z wdrożonych innowacji lub eksperymentów pedagogicznych oraz programów własnych,

3)  wyróżniające wyniki w pracy z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjno - wychowawczych,

4)  aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska lokalnego, dającej możliwość poszerzenia 
zainteresowań i rozwoju uczniów,

5)  aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, rozwój zawodowy nauczyciela i podnoszenie kwalifikacji mające wpływ na 
poziom jakości pracy,

6)  aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej,

7)  szczególne zaangażowanie we współpracę z rodzicami uczniów,

8)  zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły,

9)  praca na rzecz środowiska oświatowego.

10)  Dodatkową działalność nauczyciela poza szkołą na rzecz uczniów lub środowiska lokalnego.

§  6. Przy przyznawaniu nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze bierze się pod uwagę:

1)  wysoką jakość nauczania osiąganą dzięki odpowiedniej organizacji pracy szkoły, właściwy dobór programów nauczania, odpowiednie 
sprawowanie nadzoru pedagogicznego - uzyskiwanie wysokich wyników egzaminów zewnętrznych przez uczniów,

2)  dbałość o uzyskiwanie wymiernych osiągnięć przez uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,

3)  wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym,

4)  podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie zawodowe, wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

5)  racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych oraz racjonalne pozyskiwanie i wydatkowanie środków 
pozabudżetowych,

6)  podejmowanie kreatywnych oraz efektywnych zadań w zakresie realizacji projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy zewnętrznych 
oraz zarządzanie tymi projektami,

7)  prawidłową współpracę ze wszystkimi organami szkoły,

8)  kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole,

9)  współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu dydaktyczno - wychowawczego szkoły,

10)  współpracę z organizacjami związkowymi,

11)  pracę na rzecz oświaty na terenie sołectwa lub całej gminy,

12)  przestrzeganie prawa pracy, prawa oświatowego, realizację uchwał Rady Gminy Oświęcim oraz zarządzeń Wójta Gminy Oświęcim,
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13)  realizację innych zadań zleconych przez organ prowadzący.

Załącznik Nr  1.1 

Wniosek o Nagrodę Wójta Gminy Oświęcim dla nauczycieli w tym zajmującego stanowisko kierownicze za jego osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

grafika - [grafikę pominięto]

Załącznik Nr  1.2 

Oświadczenie

grafika - [grafikę pominięto]
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