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Poz. 2941
UCHWAŁA NR XLIII/288/17
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza nauczycielom i dyrektorom szkół
i placówek oświatowych Gminy Pelplin za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin przyznawania nagród Burmistrza nauczycielom i dyrektorom szkół
i placówek oświatowych Gminy Pelplin za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze określający sposób
podziału środków oraz tryb i kryteria ich przyznawania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIV/442/06 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 września 2006 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i w BIP Urzędu
M i G Pelplin.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pelplinie
Mirosław Chyła
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/288/17
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Regulamin przyznawania nagród Burmistrza nauczycielom i dyrektorom szkół
i placówek oświatowych Gminy Pelplin za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
§ 1. Zasady ogólne
1. Regulamin określa zasady, tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, o których mowa
w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Pelplin.
2. Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin oraz nagrody dyrektorów szkół i placówek oświatowych
wskazanych w ust. 1, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym terminie.
3. Ze specjalnego funduszu nagród w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
nauczycieli, ustala się następujący podział funduszu:
1) 0,3 % funduszu na nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
2) 0,7 % funduszu na nagrody przyznawane przez dyrektora szkoły.
4. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w przedszkolu, szkole lub placówce
co najmniej trzech lat.
5. Wysokość nagrody przyznawanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin stanowi od 50% do 70%
nagrody kuratora oświaty w danym roku szkolnym.
§ 2. Zasady i tryb przyznawania nagrody
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin dla nauczyciela może wystąpić:
1) Zastępca Burmistrza,
2) dyrektor,
3) Rada Pedagogiczna,
4) Rada Rodziców,
5) Komisja merytoryczna Rady Miejskiej do spraw oświaty,
6) ponadzakładowe organizacje związkowe nauczycieli.
2. O przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin dla dyrektora może wystąpić:
1) Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin,
2) Kierownik Referatu Społecznego i Promocji,
3) Rada Pedagogiczna,
4) Rada Rodziców,
5) Komisja merytoryczna Rady Miejskiej do spraw oświaty,
6) Ponadzakładowe organizacje związkowe nauczycieli.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1a) zaopiniowane przez rady pedagogiczne oraz wnioski, o których
mowa w ust. 1 b - 1d oraz w ust. 2, składa się do Referatu Społecznego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy
Pelplin w następujących terminach:
1) z okazji Dnia Edukacji Narodowej - do dnia 15 września,
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2) z innych okazji – na miesiąc przed planowaną uroczystością.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 opiniuje Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Pelplin, w skład której wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego
komisji,
2) przedstawiciel Rady Miejskiej w Pelplinie,
3) po jednym przedstawicielu ponadzakładowych organizacji związkowych nauczycieli.
5. Członkowie komisji działają do czasu dokonania zmiany osobowej przez organ, który ich delegował.
6. Komisja większością głosów opiniuje kandydaturę nauczyciela bądź dyrektora do nagrody Burmistrza
Miasta i Gminy Pelplin.
7. Z posiedzenia komisji sporządzony jest protokół. Nagrody Przyznaje Burmistrz w oparciu o opinię
komisji.
8. Wzory wniosków o przyznanie nagrody dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi określają odpowiednio
załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu. Do wniosku powinna być dołączona karta oceny lub ocena
dorobku zawodowego z ostatniego roku.
9. Wnioski nie spełniające wymogów określonych w ust. 3 i 8 nie będą rozpatrywane.
§ 3. Kryteria przyznawania nagrody
1. Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin może być przyznana:
1) nauczycielowi, który posiada wyróżniająca ocenę pracy pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku
zawodowego w rozumieniu ustawy Karta Nauczyciela oraz spełnia co najmniej 6 kryteriów z zakresu pracy
dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej,
2) dyrektorowi placówki, który posiada wyróżniająca ocenę pracy pedagogicznej lub pozytywną ocenę
dorobku zawodowego w rozumieniu ustawy Karta Nauczyciela oraz spełnia co najmniej 4 kryteria
z zakresu kierowania szkołą i 1 kryterium z zakresu pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej lub
3 kryteria z zakresu kierowania szkołą i 2 kryteria z zakresu pracy dydaktyczno – wychowawczej
i opiekuńczej.
2. Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi, który posiada aktualną ocenę pracy
pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w rozumieniu ustawy Karta Nauczyciela w oparciu
o kryteria określone w § 4 pkt 1 ust. 2).
§ 4. 1. Określa się kryteria:
1) w zakresie kierowania szkołą:
a) wyróżniająco organizował proces dydaktyczno-wychowawczy w placówce,
b) opracował i wdrożył działania, które spowodowały pozytywne efekty organizacyjne, dydaktyczne
i wychowawcze w zarządzanej placówce,
c) racjonalnie gospodarował środkami publicznymi, wzbogacał bazę dydaktyczną szkoły/placówki,
d) uzyskał pozytywne wyniki z przeprowadzonych w placówce kontroli,
e) pozyskiwał środki na rachunek dochodów własnych szkoły/placówki,
f) zapewnił bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom.
2) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej:
a) osiągał wysokie wyniki w nauczaniu, potwierdzone w egzaminach zewnętrznych uczniów,
przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz wskaźnikach Edukacyjnej Wartości
Dodanej (EWD),
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b) uzyskał
wyróżniające
wyniki
w procesie
dydaktyczno-wychowawczym,
potwierdzone
zakwalifikowaniem się uczniów do grupy laureatów w konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatu
(rejonu) i województwa lub zajęciem przez uczniów lub zespoły 1-3 miejsca w innych konkursach,
turniejach, zawodach, przeglądach itp. na szczeblu województwa lub 1 miejsca na szczeblu miasta
i powiatu (rejonu) oraz dla klas młodszych za zajęcie 1 miejsca na szczeblu gminnym,
c) udokumentował osiągnięcia w pracy, w tym z uczniem uzdolnionym lub uczniem mającym trudności
w nauce,
d) wprowadził programy autorskie i innowacyjne,
e) wdrażał efektywne formy współpracy z rodzicami i lokalnym środowiskiem,
f) organizował imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe oraz uroczystości szkolne
i rocznicowe,
g) doskonalił własny warsztat pracy oraz podnosił kwalifikacje zawodowe,
h) udzielał aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie
nauczyciela oraz kolejnych stopniach awansu zawodowego.
i) organizował pomoc oraz opiekę uczniom i wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej
i życiowej,
j) organizował współpracę szkoły z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w celu
poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły,
k) udzielał pomocy dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
l) wykazał się inicjatywą i aktywnością w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych oraz rozwijaniem
zainteresowań uczniów
m) podejmował działania na rzecz środowiska oświatowego,
n) inne, udokumentowane osiągnięcia nie wymienione w Regulaminie.
§ 5. 1. Nauczyciel i nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą może otrzymać kolejną nagrodę, jeżeli od
momentu przyznania ostatniej, ponownie spełni warunki, o których mowa w § 3.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
tytuł
………………………………..
(pieczęć wnioskodawcy)
Wniosek
……………..…………………………………………………………………………………
/ Wnioskodawca /
o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
Podstawa prawna: § 2 ust. 8 regulaminu przyznawania nagród Burmistrza nauczycielom i dyrektorom
szkół i placówek oświatowych Gminy Pelplin za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
Pani/u ………………………………………………………………………………………
zatrudnionej/mu na stanowisku dyrektora
……………………………………………………………………………………………....
(nazwa placówki)
Dane osobowe:
Data urodzenia ……………………………………………………………………
Wykształcenie ………………………………..…………………………………….
Stopień awansu zawodowego ……………...………………………………………
Staż pracy pedagogicznej …………………………………………………………..
Ocena pracy, data ustalenia ………………………………………………………...
Nagrody, odznaczenia – rok otrzymania…………………………………………..
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Uzasadnienie wniosku
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 regulaminu przyznawania nagród Burmistrza nauczycielom i dyrektorom
szkół i placówek oświatowych Gminy Pelplin za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
w zakresie kierowania szkołą ( § 4 ust. 1 pkt 1 )
a) organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w placówce:
b) opracowane i wdrożone działania powodujące
i wychowawcze w zarządzanej placówce:

pozytywne

efekty

organizacyjne,

dydaktyczne

c) gospodarowanie środkami publicznymi, wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły/placówki:
d) wyniki kontroli:
e) pozyskane środki na rachunek dochodów własnych szkoły/placówki:
f) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom:
w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej ( § 4 ust. 1 pkt 2 )

a)wyniki w nauczaniu, potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych
przez okręgowe komisje egzaminacyjne, wskaźnikiem Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD)

b)wyniki w procesie dydaktyczno-wychowawczym, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do
grupy laureatów w konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatu (rejonu) i województwa lub
zajęciem przez uczniów lub zespoły 1-3 miejsca w innych konkursach, turniejach, zawodach,
przeglądach itp. na szczeblu województwa lub 1 miejsca na szczeblu miasta i powiatu (rejonu) oraz
dla klas młodszych za zajęcie 1 miejsca szczeblu miejskim:

c)osiągnięcia w pracy, w tym z uczniem uzdolnionym lub uczniem mającym trudności w nauce:

d)programy autorskie i innowacyjne:

e)formy współpracy z rodzicami i lokalnym środowiskiem:

f)organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz uroczystości
szkolnych i rocznicowych:

g)doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
h)udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie
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nauczyciela oraz kolejnych stopniach awansu zawodowego

i)organizacja pomocy oraz opieki dla uczniów i wychowanków będących w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej:

j)organizacja współpracy szkoły z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w celu poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły/placówki:

k)udzielanie pomocy dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym:

l)wykazał się inicjatywą i aktywnością w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych oraz rozwijaniem
zainteresowań uczniów:

m) podejmowanie działań na rzecz środowiska oświatowego

n) inne, udokumentowane osiągnięcia nie wymienione w Regulaminie.

Pelplin, dnia …………….......
……………………………………
(podpis wnioskodawcy)
Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
do regulaminu przyznawania
nagród Burmistrza nauczycielom i dyrektorom
szkół i placówek oświatowych
Gminy Pelplin za osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze
WZÓR
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………………………………..
(pieczęć wnioskodawcy)
Wniosek
……………..…………………………………………………………………………………
/ Wnioskodawca /
o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
Podstawa prawna: § 2 pkt. 8 regulaminu przyznawania nagród Burmistrza nauczycielom i dyrektorom
szkół i placówek oświatowych Gminy Pelplin za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
Pani/u ………………………………………………………………………………………
zatrudnionej/mu na stanowisku nauczyciela
……………………………………………………………………………………………....
(wymienić specjalność lub nauczany przedmiot oraz nazwę placówki)
Dane osobowe:
Data urodzenia ……………………………………………………………………
Wykształcenie ………………………………..…………………………………….
Stopień awansu zawodowego ……………...………………………………………
Staż pracy pedagogicznej …………………………………………………………..
Ocena pracy, data ustalenia ………………………………………………………...
Nagrody, odznaczenia – rok otrzymania…………………………………………..
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Podstawa prawna: § 4 ust. 1 regulaminu przyznawania nagród Burmistrza nauczycielom i dyrektorom
szkół i placówek oświatowych Gminy Pelplin za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (§
4 ust. 1 pkt 2)
g)wyniki w nauczaniu, potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych
przez okręgowe komisje egzaminacyjne, wskaźnikiem Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD)

h)wyniki w procesie dydaktyczno-wychowawczym, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do
grupy laureatów w konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatu (rejonu) i województwa lub
zajęciem przez uczniów lub zespoły 1-3 miejsca w innych konkursach, turniejach, zawodach,
przeglądach itp. na szczeblu województwa lub 1 miejsca na szczeblu miasta i powiatu (rejonu) oraz
dla klas młodszych za zajęcie 1 miejsca szczeblu miejskim:

i)osiągnięcia w pracy, w tym z uczniem uzdolnionym lub uczniem mającym trudności w nauce:

j)programy autorskie i innowacyjne:

k)formy współpracy z rodzicami i lokalnym środowiskiem:

l)organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz uroczystości
szkolnych i rocznicowych:

m)doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
n)udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie
nauczyciela oraz kolejnych stopniach awansu zawodowego

o)organizacja pomocy oraz opieki dla uczniów i wychowanków będących w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej:

p)organizacja współpracy szkoły z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w celu poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły/placówki:
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q)udzielanie pomocy dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym:

r)wykazał się inicjatywą i aktywnością w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych oraz rozwijaniem
zainteresowań uczniów:

m) podejmowanie działań na rzecz środowiska oświatowego

n) inne, udokumentowane osiągnięcia nie wymienione w Regulaminie.

Pelplin, dnia …………….......
……………………………………
(podpis wnioskodawcy)

