
UCHWAŁA NR 150/XXVII/2009
RADY GMINY RADŁÓW

z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie ustalenia  kryteriów  i trybu  przyznawania nagród  dla nauczycieli 

              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, z 2002 r.  Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 , poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1569, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 
420) w zw. z art. 49 ust. 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, 
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, 
poz.1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. 
145, poz.917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 
67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) Rada Gminy Radłów uchwala, co następuje:

     § 1.  Uchwała ustala  kryteria  i tryb przyznawania nagród  dla nauczycieli za 
ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej, ze 
specjalnego  funduszu nagród tworzonego corocznie w budżecie gminy w 
wysokości 1% planowanych środków na roczne wynagrodzenie osobowe 
nauczycieli.    

      2. Środki   ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli dzieli się 
w następujący sposób :

1)  30%  funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli 
i dyrektorów szkół;

2) 70%   funduszu przeznacza  się na nagrody Dyrektora Szkoły dla nauczycieli. 

  



    
      § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
      1) nauczycielach lub dyrektorach – należy przez to rozumieć odpowiednio 
nauczycieli lub dyrektorów  zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Radłów;
      2) szkołach- należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły podstawowe 
i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Radłów;
      3) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Radłów.

     § 3.1.Nagrody ze specjalnego funduszu przyznawane są nauczycielom za 
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
     2 . Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole 
co najmniej 1 rok, posiada wyróżniającą ocenę pracy i  spełnia co najmniej pięć 
z następujących kryteriów:

1) w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone końcowymi  wynikami  ze 

sprawdzianów  i egzaminów uczniów ;
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich 

metod nauczania i wychowania;
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się 

uczniów do udziału w zawodach sportowych, konkursach 
przedmiotowych, turniejach, przeglądach i festiwalach na szczeblu 
powiatowym i wojewódzkim;

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

e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości i imprezy szkole 
i środowiskowe;

f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci 
i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 
zachowań uczniów w określonych sytuacjach;

g) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z 
innymi nauczycielami;

h) prowadzi wyróżniającą działalność wychowawczą w klasie,  przez 
organizowanie wycieczek , udział uczniów w spektaklach teatralnych, 
koncertach, wystawach i spotkaniach;



i) efektywnie wykorzystuje w pracy technologie informacyjne;
j) nawiązuje kontakty z innymi szkołami w kraju i za granicą.
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom  będącym w trudnej sytuacji 

materialnej i życiowej;
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie 

przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii 
i alkoholizmu;

c) organizuje współpracę szkoły z policją, poradnią psychologiczno- 
pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami  oraz  rodzicami 
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej;

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

e) realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w 
czasie zajęć organizowanych przez szkołę ;

3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły:
a) wykazuje szczególną dbałość  o mienie szkoły ;
b) systematycznie wzbogaca i unowocześnia bazę dydaktyczną szkoły;
c) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole;
d) prowadzi efektywne działania w zakresie pozyskiwania  środków 

pozabudżetowych;
e) prawidłowo realizuje budżet szkoły  zgodnie z planem finansowym;
f) rzetelnie i terminowo sporządza dokumentację , w szczególności w 

zakresie sporządzania sprawozdań statystycznych;
g) właściwie realizuje politykę kadrową szkoły;
h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny;
i) wzorowo kieruje szkołą ;
j) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;
k) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycielom 

podejmującym pierwszą  pracę w zawodzie;
l) wdraża nowatorskie formy przekazu zasad bezpieczeństwa na zajęciach 

organizowanych przez szkołę. 
       



    § 4. 1. Nagrody dla nauczycieli ze środków pozostających w dyspozycji 
dyrektora przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy, na wniosek rady rodziców lub 
rady pedagogicznej.
     2. Wysokość nagrody Dyrektora Szkoły nie może być wyższa niż  1.000,00 zł. 

     § 5. 1. Wójt przyznaje nagrody:
1) dyrektorom – z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek rady

pedagogicznej lub rady rodziców; 
2)  nauczycielom – na wniosek dyrektorów szkół  po zaciągnięciu opinii rady

pedagogicznej.
2.  Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być wyższa niż  1.500,00 zł.

§ 6. Nagrody, o których mowa w § 4 i 5 przyznaje się z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrodę można 
przyznać w innym terminie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc uchwała Nr 119/XIX/04 Rady Gminy w Radłowie z dnia 
29 września   2004 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach  oświatowych gminy za ich osiągnięcia 
dydaktyczno- wychowawcze.    

     § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowych Województwa Opolskiego.    


