UCHWAŁA NR 169/XIX/2020
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 29 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na
nagrody dla nauczycieli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 49 ust. 1 i 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, ze specjalnego funduszu wyodrębnionego w budżecie
Miasta Podkowa Leśna, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o szkole – należy przez to rozumieć szkołę i przedszkole, dla których
Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym.
§ 2. 1. W budżecie Miasta Podkowa Leśna jest tworzony specjalny fundusz nagród dla nauczycieli,
w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna.
2. Ustala się następujący podział środków ze specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1:
1) 20% na nagrody przyznawane przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nauczycielom (w tym dyrektorom
szkół),
2) 80 % na nagrody przyznawane przez dyrektorów szkół nauczycielom niebędącym dyrektorami szkół.
3. Środki specjalnego funduszu nagród, w wysokości określonej w ust. 2, pozostają w dyspozycji
podmiotów przyznających nagrody.
§ 3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i mogą być przyznane za
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej,
2) innych ważnych wydarzeń o charakterze oświatowym,
3) zakończenia roku szkolnego.
§ 4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznawane nauczycielowi (w tym dyrektorowi
szkoły) po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
§ 5. 1. Nagrodę ze specjalnego funduszu nagród mogą otrzymać:
1) nauczyciel niebędący dyrektorem szkoły, spełniający co najmniej dwa kryteria określone w ust. 2,
2) dyrektor szkoły spełniający co najmniej dwa kryteria określone w ust. 2 i co najmniej dwa kryteria
określone w ust. 3.
2. W przypadku nauczycieli (w tym dyrektorów szkół) brane jest pod uwagę spełnianie następujących
kryteriów:
1) uzyskiwanie znaczących osiągnięć dydaktycznych, potwierdzonymi wynikami egzaminów, sukcesami
uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach wiedzy, sportowych, itp.
2) uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych;
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
w tym w szczególności:
a) aktywny udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami działającymi w szkole,
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c) prowadzenie lekcji koleżeńskich,
d) udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych
uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.
5) stałe doskonalenie zawodowe,
6) stosowanie w pracy nowoczesnych metod nauczania (wprowadzanie innowacji, wdrażanie nowych
programów, opracowywanie programów autorskich).
3. W przypadku dyrektorów szkół brane jest dodatkowo pod uwagę spełnianie następujących kryteriów:
1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
2) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
4) realizacja zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich
kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
5) dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju
i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
6) prawidłowa współpraca z radą szkoły, radą rodziców, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem
uczniowskim,
7) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie
i wzbogacanie
form
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej,
opiekuńczej
i innowacyjnej szkoły.
§ 6. Wnioski o nagrodę Burmistrza Miasta Podkowa Leśna wraz z uzasadnieniem mogą składać:
1) dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców (lub inna reprezentacja rodziców),
4) dyrektor szkoły (z wyjątkiem wniosku dotyczącego jego osoby),
5) nauczycielskie organizacje związkowe za pośrednictwem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Miasta
Podkowa Leśna, w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna.
§ 7. Wnioski o nagrodę dyrektora szkoły wraz z uzasadnieniem mogą składać:
1) rada pedagogiczna,
2) rada rodziców (lub inna reprezentacja rodziców),
3) dyrektor szkoły lub wicedyrektorzy,
4) nauczycielskie organizacje związkowe działające na terenie szkoły w siedzibie właściwej szkoły.
§ 8. Wnioski o nagrodę Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i o nagrodę dyrektora szkoły mogą być
składane najpóźniej na 30 dni przed wydarzeniami określonymi w § 3.
§ 9. Nauczyciel (w tym dyrektor szkoły), któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego
odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
Michał Gołąb
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