
UCHWAŁA NR XXIII/306/20 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 3 września 2020 r. 

w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli 

Na podstawie art. 49 ust.2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2215) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 
utworzonego ze środków budżetu Gminy Lubicz, sposób podziału środków na nagrody Wójta Gminy Lubicz 
oraz nagrody dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz oraz tryb zgłaszania 
kandydatów do nagród Wójta Gminy Lubicz. 

§ 2. 1.  Nagrody przyznawane są ze specjalnego fundusz nagród dla nauczycieli utworzonego na podstawie 
art. 49 ust. 1 Karty Nauczyciela w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z czego: 

1) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły; 

2) 30% środków przeznacza się na nagrody Wójta Gminy Lubicz. 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej, którzy przepracowali w szkole co 
najmniej 1 rok. 

3. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają pozytywną 
ocenę dorobku zawodowego lub co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełniają 
odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w pkt 5. 

4. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który spełnia warunki z punktu 3 oraz spełnia 
odpowiednio co najmniej 4 z kryteriów, o których mowa w pkt 5. 

5. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody: 

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, w szczególności potwierdzone w egzaminach uczniów 
przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną, 

b) osiąga dobre wyniki, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów co najmniej do etapu 
wojewódzkiego konkurów przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (grupę uczniów) miejsca I – III 
w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej powiatowym, 

c) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, 
opracowania nowatorskich programów i publikacji, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi 
trudności w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe, 

f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, 

g) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, 

h) prawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole, 

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami posiadającymi orzeczenia, 

j) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi 
nauczycielami; 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, 
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c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie 
zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub 
placówki z rodzicami; 

3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły: 

a) troszczy się o mienie szkoły i polepszenie bazy dydaktycznej, 

b) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły, 

c) dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców, 

d) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły, 

e) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli, 

f) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny, 

g) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

4) w zakresie działalności pozaszkolnej: 

a) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, 

b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie 
nauczyciela, 

c) promuje szkołę poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych i stowarzyszeniach oraz 
instytucjach. 

§ 3. 1.  Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Lubicz składa się do dnia 30 września każdego roku, 
do Wójta Gminy Lubicz za pośrednictwem ZEASIP. 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy Lubicz w stosunku do nauczyciela może wystąpić 
dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. 

3. Nagroda Wójta Gminy Lubicz nauczycielowi może również zostać przyznana z własnej inicjatywy 
Wójta Gminy Lubicz. 

4. Nagroda Wójta Gminy Lubicz dyrektorowi szkoły może zostać przyznana z własnej inicjatywy Wójta 
Gminy Lubicz. 

5. Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora szkoły składa się do dnia 30 września każdego roku, 
w sekretariacie szkoły. 

6. Nagroda, o której  mowa w pkt. 5 może być przyznana z inicjatywy Dyrektora Szkoły, w której 
nauczyciel jest zatrudniony. 

7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może także wystąpić rada pedagogiczna. 

§ 4. 1.   Wniosek o przyznanie nagrody  Wójta Gminy Lubicz oraz Dyrektora Szkoły powinien zawierać: 

1) dane osobowe kandydata: 

a) nazwisko i imię, 

b) datę urodzenia, 

c) zajmowane stanowisko, 

d) nazwę szkoły, 

e) staż pracy pedagogicznej, 

f) wykształcenie, 

g) stopień awansu zawodowego, 

h) ocenę pracy zawodowej z ostatnich pięciu lat lub ocenę dorobku zawodowego, 

i) informację o posiadanych wyróżnieniach i nagrodach; 
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2) szczegółowe uzasadnienie określające osiągnięcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze i organizacyjne 
osoby nominowanej do nagrody w okresie od otrzymania ostatniej nagrody. 

2. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy składane przez dyrektora szkoły, wymagają wcześniejszego 
ich zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną. 

3. Wzór wniosku określa załącznik do uchwały. 

§ 5. 1. Nagrody nauczycielom przyznają: 

1) ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – dyrektor szkoły; 

2) ze środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – Wójt Gminy. 

2. Nagrody przyznaje się w terminie do 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. 

3. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis dołącza się do akt 
osobowych tego nauczyciela. 

§ 6. Nagroda Wójta Gminy Lubicz i dyrektora szkoły może być przyznawana corocznie pod warunkiem 
spełnienia kryteriów zawartych w §2 pkt 5. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXII/325/09 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie kryteriów 
i trybu przyznawania nagród dla nauczyciel (Dz. U. Woj. Kuj-Pom z 2009r., Nr 40, poz. 865 oraz 2015, 
poz.2707). 

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/306/20 

Rady Gminy Lubicz 

z dnia 3 września 2020 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY LUBICZ 
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Giny Lubicz 

Pani/Pan  

Data urodzenia  

Wykształcenie  

Miejsce zatrudnienia 
(nazwa szkoła) 

 

Zajmowane stanowisko  

Ocena pracy, data jej 
wystawienia 

 

Staż pracy  
pedagogicznej 

 

Stopień awansu 
 zawodowego 

 

Dotychczas otrzymane 
nagrody: ministra, 
kuratora oświaty, 
marszałka, organ 
prowadzącego, 

dyrektora 
 – rok otrzymania 

 

Opinia Rady 
Pedagogicznej – data 
wydania opinii (nie 

dotyczy  
osoby dyrektora) 

 

Inne opinie  
(sentencja opinii) 

 

Data i podpis  

Złożenie wnioski uzasadniam osiągnięciami kandydata z okresu od otrzymania ostatniej nagrody innej 
niż dyrektora szkoły. 

   

Data pieczęć nagłówkowa Podpis i pieczęć skradającego wniosek 

Uwaga: uzasadnienie wniosku powinno być sporządzone na jednej stronie arkusza A4 – czcionka 
nie mniejsza niż 10.
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Uzasadnienie

W § 14 ust 1 Uchwały Nr XIV/163/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 września 2019 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubicz
wskazana jest konieczność przygotowania szczegółowych kryteriów przyznawania nagród w odrębnej
uchwale Rady Gminy.

  

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 
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