


Załącznik  

do Uchwały Nr XL/387/2014 

Rady Miejskiej w Sulejowie 

z dnia 26 czerwca 2014 roku  

REGULAMIN W SPRAWIE KRYTERIÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
DLA NAUCZYCIELI 

§ 1. Ze środków specjalnego funduszu nagród przyznaje się nagrody organu prowadzącego - 
zwane dalej nagrodami Burmistrza Sulejowa oraz nagrody Dyrektora placówki oświatowej. 

§ 2. Nagroda Burmistrza może być przeznaczona nauczycielowi, który spełnia co najmniej 
10 niżej wymienionych kryteriów, a nagroda Dyrektora Szkoły nauczycielowi, który spełnia co 
najmniej 5 niżej wymienionych kryteriów: 

– osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w  sprawdzianach 
i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

– podejmuje efektywną działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod na-
uczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji, 

– osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału  
w zawodach sportowych, 

– osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zajęciem przez ucznia miejsc I-III  
w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach i festiwalach powiatowych, 
wojewódzkich i ogólnopolskich lub ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, 

– posiada udokumentowane, rezultaty w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, 

– przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe wynikające  
z planu działania szkoły, a także inne uroczystości rocznicowe, 

– prowadzi systematyczną i efektywną działalność wychowawczą w klasie, szkole, 

– organizuje wycieczki krajowe i zagraniczne, 

– organizuje wyjścia uczniów na spektakle, koncerty, wystawy, spotkania, akcje charytatywne 
lub proekologiczne, 

– uzyskuje pozytywne zmiany w zespole klasowym pod wpływem oddziaływania wychowawcy 
w zakresie: integrowania zespołu klasowego, aktywności społecznej, udziału uczniów  
w pracach samorządu uczniowskiego, zdyscyplinowania, frekwencji na zajęciach lekcyjnych  
i pozalekcyjnych, wyników nauczania i wychowania, 

– posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, 

– sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole, 

– prowadzi działalność w zakresie rozwijania współpracy szkoły z zagranicą, 

– organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, 

– realizuje zadania i podejmuje inicjatywy istotnie zwiększające udział i rolę szkoły  
w środowisku lokalnym, 

– organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 
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– osiąga sukcesy w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, 

– zapewnia pomoc i opiekę uczniom będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, po-
chodzących z rodzin ubogich lub patologicznych, udziela pomocy dzieciom z zaburzeniami w 
rozwoju oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, mającym trudności w nauce 
 i przystosowaniu się do życia w grupie, 

– prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej 
wśród  dzieci, młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, złego zachowania, itp., 

– organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psy-
chologiczno-pedagogiczną, organizacjami, i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapo-
biegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i 
młodzieży, 

– organizuje udział rodziców w życie szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami, 

– organizuje konsultacje, prelekcje, odczyty i wykłady pedagogiczne dla rodziców, 

– troszczy się o mienie szkoły i podejmuje efektywne działania na rzecz poprawy bazy material-
nej szkoły, 

– pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły, 

– prowadzi aktywną działalność promocyjną szkoły, współpracuje z mediami organizacyjnymi 
pozarządowymi, 

– pozyskuje dla miasta, szkoły środki pozabudżetowe, 

– organizuje udział szkoły w krajowych lub międzynarodowych programach edukacyjnych, 

– dzieli się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły, 

– prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

– udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycielom podejmującym pracę  
w zawodzie nauczyciela, 

– z zaangażowaniem pełni funkcję opiekuna stażu, egzaminatora okręgowej komisji egzamina-
cyjnej, 

– z zaangażowaniem i w terminie wykonuje dodatkowe prace zlecone przez dyrektora szkoły. 

 

§ 3. Środki specjalnego funduszu nagród dzieli się w następujący sposób: 

1. 30 % funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Sulejowa, 

2. 70 % funduszu przekazywane jest bezpośrednio do budżetów szkół z przeznaczeniem na 
nagrody dyrektora szkoły. 

 

§ 4. Nagrody przyznawane są: 

1. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

2. Z innych okazji. 
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§ 5.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Sulejowa mogą występować: 

1) w stosunku do nauczycieli będących dyrektorami: 

a) z własną inicjatywą Burmistrz Sulejowa, 

b) dyrektor Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, 

c) rada pedagogiczna, 

d) zakładowa organizacja związkowa, 

e) rada rodziców; 

2) w stosunku do pozostałych nauczycieli: 

a) dyrektor, 

b) podmioty, o których mowa w pkt l lit. a - c. 

2.  Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora szkoły mogą wystąpić: 

1) z własną inicjatywą dyrektor, 

2) rada pedagogiczna, 

3) zakładowa organizacja związkowa, 

4) rada rodziców. 

 

§ 6.1. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Sulejowa z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej składane są w Biurze Obsługi jednostek Oświatowych w Sulejowie w terminie do 20 wrze-
śnia każdego roku. 

2. Wnioski o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej składane 
są w sekretariacie szkoły w terminie do 30 września każdego roku. 
3. Wnioski o przyznanie nagród w pozostałych sytuacjach składane są do odpowiednich pod-
miotów z dwu tygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Wnioski złożone po upływie terminów, o których mowa w ust. 1-2 nie będą rozpatrywane. 
 

§ 7. Decyzję o przyznaniu nagród Burmistrza Sulejowa podejmuje Burmistrz Sulejowa. 

 

§ 8. Decyzję o przyznaniu nagrody Dyrektora Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po zapo-
znaniu się z opinią Rady Pedagogicznej. 

 

§ 9. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego potwier-
dzoną kserokopię umieszcza się w jego teczce akt osobowych. 

 

§ 10. Nagroda Burmistrza Sulejowa nie może wynosić mniej niż 800 zł. 

 

§ 11. Nagroda Dyrektora Szkoły nie może wynosić mniej niż 500 zł. 
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§ 12. Nagroda ze specjalnego funduszu nagród może być przyznana nauczycielowi po prze-
pracowaniu w szkole, co najmniej roku. 

 

§ 13. Regulamin został zaopiniowany przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Piotrkowie Trybunalskim. 
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