UCHWAŁA NR XXXIII/227 /2009
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z
2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr
138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r.
Nr 52, poz. 420) oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr 220,
poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103 i Nr
176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 i z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227,
poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572), Rada Miejska w Książu
Wlkp. uchwala, co następuje:
§1. Uchwala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole - rozumieć przez to należy również gimnazja, zespół szkół i przedszkole
prowadzone przez Gminę Książ Wlkp.,
2) nauczycielach - rozumieć przez to należy nauczycieli szkół,
3) dyrektorach szkoły - rozumieć przez to należy dyrektorów będących nauczycielami,
4) Burmistrzu - rozumieć przez to należy Burmistrza Książa Wlkp.
§ 3.1. Tworzy się specjalny, wyodrębniony w budżecie Gminy Książ Wlkp.,
fundusz nagród, w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
nauczycieli.
2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1 rozdziela się następująco:
1) 80% do dyspozycji dyrektorów szkół,
2) 20% do dyspozycji Burmistrza.
3. Nagrody Gminy Książ Wlkp. przyznaje Burmistrz .
§ 4.1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół są przyznawane z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
2. W szczególnych przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym
terminie, związanym z zakończeniem roku szkolnego albo dniem patrona szkoły.
§ 5.1. Nagroda ma charakter uznaniowy i wypłacana jest w formie pieniężnej.
2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole
jednego roku.
§ 6. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród, o których mowa w § 3:
1) w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej:

a) osiąganie znaczących wyników w nauczaniu, potwierdzonych w szczególności
w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe
komisje egzaminacyjne,
b) podejmowanie działań innowacyjnych w zakresie wdrażania nowatorskich metod
nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,
c) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych zakwalifikowaniem się
uczniów do udziału w zawodach I stopnia (rejonowych), II stopnia (okręgowych)
lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem
przez uczniów (grupę uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach turniejach,
przeglądach i festiwalach na szczeblu przynajmniej gminnym,
d) posiadanie udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami uzdolnionymi lub
uczniami mającymi trudności w nauce,
e) organizowanie imprez szkolno-środowiskowych i współudział w organizowaniu
imprez gminnych promujących szkołę,
f) umiejętność dzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno wychowawczej z innymi nauczycielami,
g) osiąganie znacznych efektów w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
h) intensywna działalność wychowawcza wyrażająca się w organizacji wycieczek
i udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, spotkaniach z ciekawymi
ludźmi,
i) współorganizowanie i aktywne uczestnictwo w działaniach zbiorowych, takich jak
imprezy oświatowe, kulturalne, sportowe czy zajęcia pokazowe,
j) przygotowywanie i wzorowe organizowanie okazjonalnych uroczystości w szkole,
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom lub wychowankom będącym w trudnej
sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub
patologicznych,
b) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów
patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomani i alkoholizmu,
c) organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją,
poradnią psychologiczno – pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz
rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej
i niedostosowania dzieci i młodzieży,
d) dbanie o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
3) w zakresie innej działalności statutowej:
a) właściwe wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
b) prawidłowa realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
c) nawiązywanie współpracy ze szkołami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany
międzyszkolnej,
d) organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły, rozwijanie różnych form
współdziałania szkoły z rodzicami,
e) promowanie szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych
i stowarzyszeniach oraz instytucjach.
§ 7.1. Burmistrz przyznaje dyrektorowi szkoły nagrodę z własnej inicjatywy.
2. Z wnioskiem o nagrodę Burmistrza dla nauczyciela może występować dyrektor
szkoły zatrudniający nauczyciela.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp., w terminie nie późniejszym niż 3 tygodnie poprzedzające dzień
przyznawania nagród.
4. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagród wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1
podejmuje dyrektor szkoły.
5. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagród wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2
podejmuje Burmistrz.
6. Osoby, którym przyznano nagrodę są powiadamiane o tym na piśmie. Kopię
pisma wraz z uzasadnieniem przyznania nagrody umieszcza się w aktach osobowych
nauczyciela.
§ 8.1. Nagrody dyrektora szkoły przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy lub na
wniosek rady pedagogicznej szkoły.
2. Nauczyciel otrzymujący nagrodę zostaje o tym zawiadomiony na piśmie. Kopię
pisma wraz z uzasadnieniem przyznania nagrody umieszcza się w aktach osobowych
nauczyciela.
3. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXV/221/2005 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z
dnia 05 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół,
gimnazjów i przedszkola prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp. (Dz. U. Woj. Wlkp.
Nr 188, poz. 5183).
§ 11.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIII/227/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca
2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół
prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
Ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta
Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 145, poz.917)
nałożyła na dyrektora szkoły obowiązek wykonywania zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
Zainteresowanie prawodawcy problematyką bezpieczeństwa uczniów przełożyło się na
nową - nadaną powyższą ustawą, - treść art.49 ust.2 Karty Nauczyciela.
Od dnia 1 stycznia 2009r. organy prowadzące szkołę muszą, przy ustalaniu kryteriów
przyznawania nagród dla nauczycieli, uwzględniać realizację zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom. Nadto, nowa treść art.49 ust.2 sprawia,
że ustawowym kryterium uzasadniającym przyznanie nagród nauczycielom są ich
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Z kolei
osiągnięcia wykraczające poza określony w art.49 ust.2 Karty zakres, przy przyznawaniu
nagród
z funduszu nagród, uwzględniane być nie mogą.
Dotychczasowe regulaminy przyznawania nagród, utraciły z dniem 1 stycznia 2009r., moc
obowiązującą. Nastąpiło tak z uwagi na zmianę treści przepisu ustawowego,
upoważniającego
do wydania aktu wykonawczego. W treści art.49 ust.2 Karty Nauczyciela doszło do zmian,
albowiem inaczej zostały ujęte kryteria nagradzania nauczycieli będące wytycznymi
dotyczącymi treści aktów wykonawczych, tj. regulaminów przyznawania nagród.
Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, został
przedłożony związkowi zawodowemu zrzeszającemu nauczycieli, działającemu na terenie
Gminy Książ Wlkp., celem zaopiniowania. Pismem z dnia 22 maja 2009r. Związek
Nauczycielstwa Polskiego, Oddział w Książu Wlkp. powyższy projekt zaopiniował
pozytywnie.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

