
Uchwala Nr XXII/117105 
Rady Gminy i Miastu 

Izbicy Kujawskiej . 
z dnia 30 -mdnia 2005 roku 

w sprawie okreilenia 
"Regularninu kryteriow i twbu 

pnyztiswa~iia  nagrod dla oauczycieli 
za ich osiqgni~cia dydaktyczno wychowawcze". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie 
gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 132, poz. 1591 z pozn. zm.) i art. 30 ust. I pkt 4, ust. 6 pkt 3 w 
zwiqzku z art. 49 ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr  
118, poz. 1 1  12 z pozn. zm.) 

Rada Gminy i Miasta 
Izbica Kujawska 

uchwala, co nast~puje: 

Regulamin kryteriow i trybu przyznawania nayrod dla nauczycieli za ich osianiqcia dydaktyczno- 
wychowawcze stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchnaiv 

Wykonanie uchwaiy powierza siq Burmistrzowi Gminy i btiasta Izbica Kujawska. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2006 roku 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzcdowym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego 



Zalqcznik 
do Scnwafy Nr ?(XIV117105 
~ a d y  Gm.i M. Izbicy Kujawskiej 
z dnia30 amdnia 2005r. - 

R E G U L A M I N  
Krvteriow i twbu  pnvznawania nagr6d dla nauczvcieli za ich osiagniecia dvdaktvczno- 

wvchowawcze 

1. W budzecie Gminy i Miasta Izbica Kujawska, corocznie zachowuje siq specjalny hndusz nagrod 
dla nauczycieli za ich osiuniqcia dydaktyczno-\\ychowa\vcze, ktory stanowi 1,0% planowanych 
Srodkow na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkdach i placowkach, dla 
ktorych orsanem prowadzqcym jest Gmina i Miasto lzbica Kujawska 

2. Z hnduszu o ktorym mowa w ust. 1 przemacza siq: 
1) 0,7% srodkow finansowych na wyplaty nagrod dyrektora szkoty 
2) O,3% srodkow finansowych na wyptaty nagrod organu prowadzqcego s z k d ~  zwanymi 
"Nagrodq Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska" 

3. Nagrody, o ktorych mowa w ust.2 przyznawane sq z okazji Dnia Edukacji Narodowej w terminie 
do dnia 14 paidziernika kaidego roku. W szcze&olnie uzasadnionych przypadkach nagroda moze 
byc przyznana w innym terminie. 

Ilekroc w niniejszych przepisach jest mowa bez blizszego okreslenia a: 
1) nauczycielu- naleiy przez to rozumiec nauczycieli, wychowawcow i innych pracownikow 
zatmdnionych w szkolach i placowkach prowadzonych przez Gminq i Miasto Izbica Kujawska na 
podstawie ustawy Karta Nauczyciela, 
2) szkole- naleiy przez to rozumiee publicznq szkde lub placowkq, o ktorej mowa w art. 3 pkt 3 
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty ( Dz. Ci. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z poin. 
zm.) oraz placowkq. o ktorej mowa w art. 1 ust 1 a ustawy z dnia 36 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 11 8, poz. 11 12 pozn zm.), 
3) dyrektorze szkdy- naleiy przez to rozumiec takze dyrektora placowki. 

Nagrody moga, by6 przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole lub placowce co 
najrnniej 2 lat. 

Nagroda Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska moze byc przyznana nauczycielowi, k t07  
posiada wyrozniajqcq oceng pracy i spdnia co najmniej pigc kryteriow wymienionych w ust. 1-3 
1. W zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej: 
1) uzyskrrl co najmniej jednq nagrodg dyrektora szkoly, 
2) o s i s a  dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach, 
3) osiaga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem sig uczniow do 
konkursow, olimpiad, zawodow, festiwali, przeglqdow na szczeblu wojewodzkim i centralnym i 
zajqciem przez uczniow od pierwszeyo do 10 miejsca, 
4) posiada udokumentowane osienigcia w pracy z uczniem uzdolnionym lub uczniem majqcym 
trudnoici w nauce, 
5) opracowje i wdraia nowatorskie metody nauczania i wychowania potwierdzone programami 
autorskimi lub publikacjami naukowymi, 



6 )  organizuje udziat uczniow w konferencjach naukowych, popularnonaukowych, spektaklach 
teatralnych, koncertach lub wystawach, 
7) organizuje wspMprace szkoly ze szkdami z innych kriow, 
8) organimje Srodowiskowe lub imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, tufystyczne, 
9) organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla mlodzieiy, 
10) promuje szkdc lub placowk~ w srodowisku ponadlokalnym poprzez opracowywanie lub 
wydawanie folderow, zamieszczanie artykuiow w prasie lub na stronie internetowej szkdy. 
2. W zakresie pracy opiekunczo- wychowawczej: 
I) prowadzi dziatalnosc majqcq na celu zapobieganiu przejawow patolosii spdecznej wsrod 
dzieci i mlodzieiy. 
2) organizuje r6zne formy wspolpracy szkoiy lub plactjwki z policj% plactjwkami shzby zdrowia. 
stowarzyszeniami lub roinymi organizacjami w celu usuwania przejawow patologii spdecznej, 
5 )  organizuje roznorodne formy wspMpracy szkoly lub placowki z rodzicami uczniow, 
4) posiada udokumentowanne dzialania w zakresie wspierania rozwoju uczniow z 
uwzglqdnieniem ich moiliwoici i potrzeb. 
3. W zakresie realizacji inr~ych zndan statutowych szkoh.: 
I) podnosi swoje kwalifikacje poprzez udziat w zorganizowanych fonnach doskonalenia 
zawodowego, 
2) uzyskal wyiszy stopien awansu zawodowego, , 
3)  zdobywa Srodki pozabudietowe na dzialalnosd szkoly lub placowki. 
4) prokuje gmine i miasto Izbica Kujawska, 
5) organizuje zajecia pozalekcyjne, 
6) posiada znaczqce osieniecia na rzecz edukacji IN dziatalnosci pozaszkolnej, 
7) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmuja,cych prace w 
zawodzie nauczyciela 

Nagroda dyrektora szkoly moze byc przyznana nauczycielowi, ktory posiada co najmniej dobra, 
ocene pracy pedagogicznej i spehnia co najmniej pice kweriow wymienionych w ust. 1-3; 
1. W zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej: 
1) os iga  dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i eyzaminach, 
2) osiaga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem sie uczniow do konkursu, - 
olimpiad, zawodow, festiwali, przeglqdow na szczeblu powiatowym i wojewodzkim i zajeciem 
przez uczniow od pierwszego do 5 miejsca, 
3)  posiada udokumentowane osia~niecia w pracy z uczniem uzdolnionym lub uczniem maj~cym 
trudnosci w nauce, 
4) organizuje udzial uczniow w wycieczkach, spektaklach teatralnych, koncertach lub wystawach, 
5) organizuje wsp6lpracq szkdy z innymi szkdami prowadzonymi przez gminq lub innymi 
szkdami w kraju, 
6 )  przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystosci szkolne, 
7) organizuje szkolne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne? turystyczne, 
8) prowadzi dziatalnosc majqcq na celu zapobieganiu przejawow patologii spolecmej wsrod 
dzieci i mtodzieiy, 
9) organizuje roznorodne formy wspdpracy szkoly lub placowki z rodzicami uczniow, 
10) promuje szkde lub placowkc w Srodowisku lokalnym. 
2. W zakresie pracy opiekenczej: 
- zapewnia pomoc ucnliom bedqcym w trudnej sytuacji materialnej, pochodzqcym z rodzin 
ubogich lub patologicznych. 
3. W zakresie realizacji innych zadan statutowych szkoly: 
1) podnosi swoje kwalifikacje poprzez udzial w zorganizowanych formach doskonalenia 
zawodowego, 
2) organizuje zajecia pozalekcyjne, 



3) posiada znaczqce osianiqcia na rzecz edukacji w dzidalnosci pozaszkolnej, 
4) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauc?ycieli podejmujqcych prac? w 
zawodzie nauczyciela. 

1 .  Burmistrz Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej ustala corocznie wysokosc Nagrody Bunnistrza 
Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej. 
2. Dyrektor szkd-J ustala corocznie wysokosc nagrody dyrektora szkoly. 
3. Wysokosc Nagrody Bur~nistrza Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej nie moze przekroczyc 
wysokosci nagrody kuratora oswiaty 
4. Wysokok nagrody dyrektora szkoly nie moze przekroczyc \vysokoSci Nagrody Burmistrza 
Gminy i Miasta lzbicy Kujawskiej. 

I .  Z wnioskiem o Nagode Burmistrza Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej mog$ wystqpic: 
1) Burmistrz Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, 
2) dyrektorzy szkol, dla ktbrych orsanem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Izbica Kujawska po 
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez rade pedagogicznq. 
3) wtasciwe statutowo organy zwiqzkow zawodowych zrzeszajqcych nauczycieli. 
2. "Wniosek Burmistrza" Cjako dokument) - przedkladany jest Burmistrzowi Gminy i Miasta w 
Izbicy Kujawskiej i nie podlega opiniowaniu przez Komisjq, o kt6rej mowa w par.9 ust. l 
L Z wnioskiem o nagrod? dyrektora szkoky moze wystagic: 
1) dyrektor, 
2) rada pedagogiczna, 
3) rada rodzicow, 
4) rada szkoly, 
5) wtasciwe statutowo organy zwiqzkow zawodowych zrzeszajacych nauczycieli. 

1. Wniosek o przyznanie Nasrody Burmistrza Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej, z zastrzezeniem 
par. 7 ust. 2, sklada sic w sekretariacie Urzqdu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, ul. 
Pilsudskiego 32 w terminie do dnia 20 wrzeinia kaidego roku, a w szcze~olnie uzasdnionych 
przypadkach w kaidym czasie. 
2. Wniosek o przyznanie nagrody dyrektora szkdip sklada siq w sekretariacie danej szkdy w 
terminie do dnia 15 wrzesnia kazdego roku, a w szczegolnie uzasadnionych przypadkach w 
kaidym czasie. 
3. Wzor wniosku stanowi zalqcznik do niniejszych przepisow. 

1. Wnioski, o ktorych mowa w par. 8 ust. 1 opiniuje Komisja Nagrod zwana dale; ., Komisjq", 
ktora, powotuje Burinistrz Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej. 
2. Wnioski, o ktorych mowa w par. 8 ust. 2 opiniuje Komisja Nagrod, zwana ..Komisj$', ktorq 

p o w h j e  zarzqdzeniem dyrektor szkoly. 



1 .  W sklad Komisji powolanej przez dyrektora szkdy wchodzq: 
1) zastqpca dyrek-tora, a ydy w szkole nie ma stanowiska ~asiqpcy dyr-ektora 
- wyznaczony nauczyciel jako przewodniczqcy Komisji, 
2) dwoch przedstawicieli rady pedagogicznej, 
3) po jednym przedstawicielu dziaiaj4cych w szkole lub placowce zwiqzkow zawodowych 
zrzeszajqcych nauczycieli. 
2. W sklad Komisji powolanej przez Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej wchodzrl. 
I)  burinistrz - jako przewodniczacy Komisji 
2)przedstawiciel Komisji Zdrowia, Oswiaty, Kultury, Sportu oraz Spraw Socjalnych Rady 
Gminy i Miasta w Izbicy Kuja~vskiej, 
3) po jednym przedstawicielu wlasciwych statutowo oryanow zwiqzkow zawodowych 
azeszajqcych nauczycieli. 

1 .  Posiedzenia Komisji zwduje jej przewodniczqcy 
2. Pienvsze posiedzenie Kornisji zwduje przewodniczacy w terminie 7 dni od daty powdania 
Komisji. 
3. Cztonkow Komisji powiadamia sic o posiedzeniu na 4 dni przed jeso rozpoczeciem listownie, 
telefonicznie, lub faxem do siedziby instytucji desys~lujqcej 
4. Komisja podejmuje rozstrzygniecia w obecnoici co najmniej 3'3 sktadu s~voich czlonkow 
zwyk$ wiqkszosciq glosbw. 

1. Komisja opiniuje wnioski rozpatmjqc je pod wzgledem fomalnym i rnerytorycznym. 
2. Wnioski nie spdniajace wymogow niniejszych przepisow ]lie uzyskuja pozytywnej opinii 
Komisji. 
3. W sprawach proceduralnych dotyczqcych pracy Komisji, nie uregulowanych w niniejszych 
przepisach, decyduje Komisja w drodze giosowania zwyklq wiqkszoscia.. 
4. Posiedzenia Komisji sq protokofowane. 

1. Przewodniczcy Komisji. o ktorei rnowa w par. 9 ust. 1 przedklada Burmistrzowi Gminy i 
Miasta w Izbicy Kujawskiej wnioski wraz z protokdami z posiedzen Komisji \v terminie 7 dni od 
daty zakonczenia prac Komisji. 
2. Przewodniczqcy Komisji, o ktorej mowa w par. 9 ust. 2 przedklada dyrektorowi szkoly 
pozytywnie zaopiniowane wnioski wraz z protokdami z posiedzen Kornisji, w terminie 7 dni od 
daty zakonczenia prac Komisji. 

1. Burmistrz Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej dokonuje analizy wnioskow przedloionych 
przez Komisj?, o ktorej mowa w par. 9, ust. I i podejmuje decyz j~  o przyznaniu Nagrod 
Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej. 
2. Decyzja Burmistrza Grniny i Miasta w Izbicy Kujawskiej jest ostateczna. 



1. Dyrektor szkoly dokonuje analizy wnioskow przedfozonych przez Komisjc, o ktorej mowa w 
par. 9 ust. 2 i podejmuje decyzjc o przymaniu nagrod dyrektora szkoly. 
2. Decyzja dyrektora szkoly jest ostateczna. 

Nauczyciel, ktoremu zostaia przyznana Yasroda Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej 
i odpowiednio nasroda dyrektora szkoly otrzymuje takze dyplom, ktorego umieszcza sic xv jeso 
teczce akt osobo=);ch. 

Regutamin zostal uzsodniony z organami zwiqzkb\v zawodo\vych zgodnie z art. 30 ust. 6a 
ustawy Karta Nauczyciela. 

Rezulamin obowiqzuje od dnia 1 stycznia 2006 roku 



WNIOSEK 0 PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA GMINY I MIASTA IZBICY 
KUJAWSKIEJI DYREKTORA SZKOLY ZA OS14GNIECLI DYDAKTYCZNO- 

WYCHOWAWCZE 

.................................................................................. 1. Zghszam wniosek o pnyznanie nagrody 
PaniRanu ................................................................................................................................... 
urodzonej/urodzonemu (podac date urodzenia) 
posiadajqcej/cemu wyksztalcenie 
kwalifikacje zawodowe 
zatmdnionej/neml1 w 
na stanowisku 
nauczany przedmiot) 
posiadajqcemu stopieri awansu zawodowego nauczyciela .......................................... (stazysty, 
kontraktowe~o, mianowaneso lub dyplomowanego) 
posiadajqcemu ogolny s t a  pracy ............................. .(.podac liczbe lat pracy) 
posiadajacemu aktualna ocene pra 

2. Informacja o dotychczas o t n y n ~  
Nagrody dyrektora szkdy.. .................................. ..rok. 
Nagrody burmistrza ............................................... .rok. 

rok. 
ok. 

3. Merytoryczne uzasadnienie wniosku. 
(Opitiiu u~i~io.sk~~dmt~cj~ (J ~ L I ~ I L + ~ L T C I ~  O ~ L I Z  kr(j/kie ~~zcr.sc~~i'tiietiie I I , ~ I I ~ . S ~ I I  zc .szc=~~~(j /~g~rn 
rru~~g/~cftiietlirni orflz rrdok1it11e?~lo~r~1tiirf1i :l?.s/l~g i O.si~&?iiyi zcr o.s/~lltiir &!.(I /cllfl 1r1h ~'fl/ok.s~fu// 
prncy) 

4. Informacja o opinii rady pedagogicznej: 

Miejsco~~o.<C, d~7m 

5. Opinia Komisji: 


