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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody, dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów
Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 49 ust. 2 w
związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967;
zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Uchwała reguluje kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz
tryb zgłaszania kandydatów do nagród.
2. W budżecie Miasta Ostrów Mazowiecka tworzy się specjalny fundusz na nagrody z przeznaczeniem na
nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, w wysokości 1% planowanych
rocznych wynagrodzeń osobowych.
3. Ze specjalnego funduszu na nagrody przeznacza się:
1) 35% środków na Nagrody Burmistrza Miasta;
2) 65% środków na Nagrody Dyrektora Szkoły.
4. W uzasadnionych przypadkach, środki na Nagrody Burmistrza Miasta mogą zostać zwiększone,
nie więcej niż o 20%.
5. Ilość i wysokość nagród ustala odpowiednio burmistrz miasta i dyrektor szkoły.
§ 2.
Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:
1) przepracował w szkole co najmniej 1 rok;
2) posiada bardzo dobrą lub wyróżniającą ocenę pracy;
3) posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji
zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:
a) kształtowania umiejętności uczniów określonych
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego,

w podstawie

programowej

wychowania

b) uzyskiwania wysokich wyników nauczania potwierdzonych osiągnięciami uczniów w zawodach
pozaszkolnych, konkursach przedmiotowych;
c) zaangażowania i skutecznego rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym
uczniów,
d) opracowania i wdrożenia z sukcesem pedagogicznym
i przygotowania pomocy dydaktycznych i publikacji;
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działań

innowacyjnych,

opracowania
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e) dbałości o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły, właściwy dobór
programów nauczania, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli
w ich rozwoju zawodowym;
f) prawidłowej, efektywnej współpracy ze wszystkimi statutowymi organami szkoły, szczególnie
z rodzicami;
g) aktywnych działań na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły;
h) aktywnego uczestnictwa w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć dodatkowych, wynikających
z zainteresowań i potrzeb uczniów;
i) inicjowania i organizowania wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych oraz aktywnego uczestnictwa
w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej;
j) współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, organizacjami społecznymi i instytucjami działającymi na
terenie miasta;
k) działań na rzecz oświaty w wymiarze regionalnym lub ogólnopolskim.
§ 3.
Wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta, składa w terminie do dnia 20 września każdego roku:
1) dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;
2) dyrektor wydziału Urzędu Miasta właściwego ds. oświaty - dla dyrektora szkoły.
§ 4.
Wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta powinien zawierać:
1) imię i nazwisko nauczyciela;
2) miejsce pracy i zajmowane stanowisko;
3) staż pracy w szkole;
4) informację o ostatniej ocenie pracy nauczyciela (określenie stopnia oceny oraz datę otrzymania oceny
pracy);
5) informację o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, organu prowadzącego i dyrektora szkoły
wraz ze wskazaniem roku ich otrzymania;
6) krótkie uzasadnienie wniosku;
7) opinię rady pedagogicznej szkoły, w przypadku wniosku składanego przez dyrektora szkoły;
8) datę i podpis składającego wniosek.
§ 5.
Nagroda Dyrektora Szkoły przyznawana jest z inicjatywy własnej dyrektora szkoły.
§ 6.
Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
§ 7.
Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego kopię włącza się do jego akt
osobowych.
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§ 8.
1. Burmistrz miasta może z własnej inicjatywy przyznać Nagrodę Burmistrza Miasta nauczycielowi
spełniającemu kryteria, o których mowa w § 2, z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej;
2) zakończenia roku szkolnego;
3) innych ważnych okoliczności.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 przepisów § 3, § 4 i § 6 nie stosuje się.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski
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