Projekt
z dnia 12 czerwca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
i dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Śrem
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i art. 49 ust. 2 z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Regulamin ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz
realizacji innych zadań statutowych szkoły a także dla dyrektorów szkół
prowadzonych przez gminę Śrem.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkołach, należy przez to rozumieć
przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja a także zespoły szkoły
podstawowej i gimnazjum prowadzone przez gminę Śrem.
Rozdział 2.
Sposób podziału środków
§ 2. 1. Specjalny fundusz nagród dzieli się wg zasady:
1) 80% specjalnego funduszu nagród przeznacza się na nagrody Dyrektora
szkoły;
2) 20% specjalnego funduszu nagród przeznacza się na nagrody Burmistrza
Śremu.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 przyznawane są z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach nagroda może być
przyznana z innej okazji.
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3. Wysokość nagrody Dyrektora corocznie określa dyrektor szkoły,
w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych, a nagrody
Burmistrza Śremu określa Burmistrz Śremu.
4. Nagroda Dyrektora nie może przekraczać 75% nagrody Burmistrza
Śremu.
§ 3. Nagroda ma charakter uznaniowy i wypłacana jest w formie
pieniężnej.
Rozdział 3.
Kryteria przyznawania nagród
§ 4. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane są
nauczycielom oraz dyrektorom, którzy posiadają co najmniej wyróżniającą
ocenę pracy pedagogicznej uzyskaną w ostatnich 5 latach.
2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi zatrudnionemu co najmniej
w połowie wymiaru czasu pracy, nie wcześniej niż po przepracowaniu
w szkole co najmniej 1 roku.
3. Warunkiem przyznania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu
nagród jest osiąganie szczególnych wyników w pracy nauczycielskiej.
W szczególności nagrodę przyznaje się za osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej, osiągnięcia
w realizacji innych zadań statutowych szkoły. Ponadto przy przyznawaniu
w/w nagród bierze się pod uwagę:
1) osiągnięcia uczniów, potwierdzone wynikami zewnętrznych egzaminów;
2) aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności
szkolnej;
3) włączenie się w tworzenie dodatkowej oferty zajęć i imprez dla uczniów
i środowiska lokalnego;
4) zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów uczniów wymagających
szczególnej pomocy ze strony szkoły;
5) zaangażowanie we współpracę z rodzicami uczniów;
6) realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
7) aktywny udział w doskonaleniu zawodowym;
8) działalność na rzecz oświaty na terenie gminy Śrem.
4. Przy przyznawaniu dyrektorom nagród Burmistrza Śremu bierze się pod
uwagę:

Id: 6E70B410-D6B4-4AEE-9261-82F30C427C51. Projekt

Strona 2

1) kształtowanie dobrego wizerunku szkoły poprzez stawianie właściwych
wymagań, nauczycielom, uczniom oraz pracownikom administracji
i obsługi oraz inicjowanie działań służących podnoszeniu jakości pracy
szkoły;
2) dbałość o wysoki poziom nauczania i sprawowania opieki poprzez
odpowiednią organizację pracy szkoły, odpowiednie sprawowanie nadzoru
pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym;
3) prawidłową współpracę ze wszystkimi organami szkoły;
4) dbałość o bazę szkolną, remonty, inwestycje;
5) racjonalne i oszczędne planowanie oraz wydatkowanie środków
budżetowych oraz pozyskiwanie i racjonalne wydatkowanie innych
środków;
6) solidną i terminową współpracę z organem prowadzącym;
7) realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
8) prace na rzecz oświaty na terenie gminy Śrem.
Rozdział 4.
Tryb i termin składania i rozpatrywania wniosków
§ 5. 1. Decyzję w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Śremu
podejmuje Burmistrz Śremu, natomiast decyzję w sprawie przyznania
nagrody Dyrektora – dyrektor szkoły.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Śremu dla nauczyciela
występuje dyrektor szkoły lub związki zawodowe, po uprzednim
zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną i radę rodziców.
3. Burmistrz Śremu może przyznać nagrodę Burmistrza Śremu z własnej
inicjatywy.
4. Dyrektor szkoły przyznaje nagrodę Dyrektora z własnej inicjatywy lub
na wniosek związków zawodowych, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i rady rodziców.
5. Wnioski o nagrodę Burmistrza należy składać w Pionie Edukacji Usług
Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie w terminie do 20 września
każdego roku.
Rozdział 5.
Przepisy końcowe
§ 6. 1. Nauczyciel lub dyrektor, któremu została przyznana nagroda
otrzymuje pismo, którego odpis dołącza się do jego akt osobowych.
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2. Przyznanie nauczycielowi nagrody Dyrektora szkoły, nie wyklucza
możliwości otrzymania nagrody Burmistrza Śremu.
§ 7. Traci moc uchwała Nr 478/LII/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
28 października 2010 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla
nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Śrem
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22.12.2010 r. Nr 255, poz. 4728).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia .....................................
w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
i dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Śrem
W myśl art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organy
prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla
nauczycieli ze środków zaplanowanych w budżecie organu prowadzącego
szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących
szkoły i dyrektorów szkół, uwzględniając w szczególności osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym
realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań
statutowych szkoły, sposób podziału środków na nagrody organów
prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do
nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po
przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
Na prośbę przedstawiciela NSZZ „Solidarność” umożliwiono składanie
wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza oraz nagrody Dyrektora przez
związki zawodowe.
Treść niniejszego Regulaminu uzgodniono w dniu 5 czerwca 2013 r.
z przedstawicielami NSZZ SOLIDARNOŚĆ Międzyzakładowej Komisji
Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska oraz
z przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału
w Śremie w dniu 11 czerwca 2013 r.
Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
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