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UCHWAŁA Nr XXIII/128/09
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 9 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
(Święt. z 2009 r. Nr 142, poz. 1322.)
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. - o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1592 - tekst jednolity; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102
poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 49 ust. 2, w związku z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 - tekst jednolity; zmiany:
Dz. U. z 2006r. Nr 10 poz. 27, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007r., Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689,
Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008r. Nr 145 poz. 917, Nr 227
poz. 1505; z 2009r. Nr 1 poz. 1) - Rada Powiatu Włoszczowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Włoszczowskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego - i obowiązuje od 1 stycznia 2009r.

ZAŁĄCZNIK
Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 - z późn. zm.),
2) ustawie - ustawę z dnia 7 września 1991r. - o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 - z późn. zm.),

3) rozporządzeniu - rozporządzenie MENiS dnia 31 stycznia 2005r. - w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr
22, poz. 181 - z późn. zm.),
4) organie prowadzącym - Powiat Włoszczowski,
5) nauczycielach - nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Powiat
Włoszczowski, a także w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie,
6) szkole - szkołę (zespół szkół), dla której organem prowadzącym jest Powiat Włoszczowski, a także
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włoszczowie,
7) dyrektorze - dyrektora szkoły lub zespołu szkół, a także Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we
Włoszczowie.
§ 2.
1. Specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, dzieli
się w częściach po 50 % na sfinansowanie następujących nagród:
1) organu prowadzącego, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu Nagrodami Starosty
2) Dyrektora.
2. Nagroda ze specjalnego funduszu, o którym mowa w ust. 1, może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w placówce co najmniej roku.
3. Nagrody wymienione w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
4. W uzasadnionych przypadkach nagroda, o której mowa w ust. 1, może być także przyznana w innym terminie
niż określony w ust. 3.
§ 3.
1. Wysokość Nagrody Starosty ustalana jest corocznie, przy czym nie może być ona mniejsza niż
wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela kontraktowego posiadającego najwyższe kwalifikacje określone w
rozporządzeniu - obowiązujące w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym nagroda ta
jest przyznawana.
2. Wysokość Nagrody Dyrektora nie może przekraczać wysokości Nagrody Starosty.
§ 4.
1. Nagroda Starosty może zostać przyznana na wniosek:
1) dyrektora, co następuje po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2. Wnioski o Nagrodę Starosty mogą także składać związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.
3. Nagroda, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, może zostać również przyznana z własnej inicjatywy Starosty lub
z inicjatywy Zarządu Powiatu.
§ 5.
1. Nagroda Dyrektora może zostać przyznana na wniosek: rady pedagogicznej, rady szkoły, organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, rady rodziców, a także organizacji związkowej zrzeszającej nauczycieli.
2. Nagroda, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2, może zostać również przyznana z własnej inicjatywy dyrektora.
§ 6.
1. Nagrody, o których mowa § 2 ust. 1, mogą zostać przyznane nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą
ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego, a także spełnia co najmniej - odpowiednio - pięć (w
przypadku Nagrody Starosty) lub trzy, gdy dotyczy to Nagrody Dyrektora - spośród następujących kryteriów:
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w przeprowadzanych w szkole sprawdzianach,
egzaminach zewnętrznych lub zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w konkursach, zawodach,
turniejach, olimpiadach (co najmniej szczebla powiatowego),
2) posiada osiągnięcia w pracy wychowawczej i opiekuńczej,
3) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania,
4) opracowuje publikacje merytorycznie związane z pracą zawodową,

5) organizuje okolicznościowe uroczystości szkolne lub angażuje się w przygotowanie uroczystości o
zasięgu lokalnym i regionalnym (gminnych, powiatowych, wojewódzkich),
6) przygotowuje lub aktywnie uczestniczy w imprezach edukacyjno-kulturalnych i sportoworekreacyjnych, przy czym w przypadku nagród, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, są to imprezy co
najmniej rangi powiatowej,
7) przyczynia się do organizacji wycieczek, obozów i rajdów krajoznawczo-turystycznych, a także letniego
lub zimowego wypoczynku uczniów uczęszczających do określonej placówki,
8) skutecznie zabiega o pomoc dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej,
9) prowadzi działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz innym zjawiskom o
patologicznym charakterze, w szczególności przemocy wśród młodzieży, przy czym podejmuje w tym celu
współpracę z policją, a także innymi instytucjami i organizacjami,
10) inicjuje lub aktywnie uczestniczy w działaniach zmierzających do poprawy efektywności kształcenia i
wychowania, a także higieny i bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
11) organizuje i prowadzi szczególnie efektywną współpracę z rodzicami,
12) podejmuje i aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami, które prowadzą działalność w
zakresie upowszechniania oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej i turystyki, a także edukacji
prozdrowotnej i proekologicznej,
13) inicjuje lub uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
14) udziela szczególnej pomocy osobom podejmującym pracę w zawodzie nauczyciela,
15) wspiera działające w szkole organizacje zrzeszające uczniów, a także aktywnie uczestniczy w
organizowaniu i rozwijaniu szkolnej samorządności,
16) troszczy się o pozytywny wizerunek placówki i promuje jej osiągnięcia,
17) inicjuje lub aktywnie uczestniczy w pracach zmierzających do pozyskiwania dodatkowych środków w szczególności umożliwiających organizację zajęć pozalekcyjnych, np. sportowo-kulturalnych, a także z
zakresu edukacji prozdrowotnej i proekologicznej.
2. W przypadku nauczyciela, któremu powierzono funkcję dyrektora, kandydat do Nagrody Starosty, oprócz
wymagań określonych w ust. 1, musi ponadto spełniać co najmniej dwa warunki wybrane spośród
następujących kryteriów:
1) rozwija ofertę szkoły w zakresie prowadzonych kierunków kształcenia ogólnego lub zawodowego, z
uwzględnieniem uwarunkowań rynku pracy i oczekiwań młodzieży,
2) inicjuje i skutecznie przeprowadza działania związane z pozyskiwaniem dodatkowych środków, w
szczególności w ramach programów rządowych i finansowanych przez Unię Europejską - umożliwiających
np. organizację zajęć pozalekcyjnych, przede wszystkim sportowo-kulturalnych, a także z zakresu edukacji
prozdrowotnej i proekologicznej,
3) wykazuje się umiejętnością współpracy ze środowiskami, organizacjami oraz instytucjami
wspierającymi szkołę (placówkę), przy czym należy określić efekty już uzyskane w rezultacie tej
współpracy,
4) przeprowadza działania zmierzające do poprawy efektywności kształcenia i wychowania, a także
higieny i bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
5) racjonalnie i szczególnie efektywnie dysponuje przyznanymi placówce środkami budżetowymi.
§ 7.
1. Wzór wniosku o Nagrodę Starosty lub Nagrodę Dyrektora określono w załączniku do niniejszego
regulaminu.
2. Wnioski o nagrodę przyznawaną z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wymienione w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego
regulaminu - należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego - w terminie do 20 września każdego roku,
3. Termin i miejsce składania wniosków o nagrodę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, określi dyrektor, o czym
poinformuje wszystkich zainteresowanych.
§ 8.
1. Nagrodę wymienioną w § 2 ust. 1 pkt 1, przyznaje nauczycielowi Starosta, a nagrodę określoną w § 2 ust. 1
pkt 2 - dyrektor.

2. O przyznaniu nagrody nauczyciel jest zawiadamiany na piśmie.
3. Nagrody Starosty i Nagrody Dyrektora wypłaca się w kasie Powiatowego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego.
§ 9. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje się w trybie właściwym do jego ustalenia.

