Zał cznik
do Uchwały Nr XXXIV/247/2009
Rady Powiatu w Łukowie
z dnia 30 wrze nia 2009 r.

Regulamin
przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Łukowski
Rozdział I
Postanowienia wst pne
Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) ustala si , co nast puje:
§1
Regulamin okre la:
1) podział rodków na nagrody,
2) tryb zgłaszania kandydatów do nagrody ,
3) kryteria przyznawania nagród.
§2
Zasady przyznawania nagrody starosty oraz nagrody dyrektora szkoły, maj
zastosowanie do dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez
Powiat Łukowski.
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§3
Nagrod

starosty przyznaje Starosta Łukowski, a nagrod

dyrektora dyrektor

szkoły lub placówki powiatu łukowskiego.
Rozdział II
Podział rodków na nagrody
§4
1.

rodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
ustala si w wysoko ci 1,2% planowanych rodków na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli, z tym e:
1) 1/3 rodków funduszu przeznacza si na nagrody starosty,
2) 2/3 rodków funduszu przeznacza si na nagrody dyrektora.

2.

rodki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 znajduj si w bud ecie powiatu.

3.

rodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 znajduj

si

w bud etach

poszczególnych szkół i placówek.
Rozdział III
Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody
§ 5
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody starosty wyst puje:
1) dla dyrektora szkoły lub placówki – Naczelnik Wydziału O wiaty, Kultury
i Sportu Starostwa Powiatowego w Łukowie,
2) dla nauczyciela – dyrektor szkoły lub placówki.
2. Z wnioskiem o przyznanie nauczycielowi nagrody dyrektora szkoły lub
placówki wyst puje:
1) nauczyciel zajmuj cy stanowisko kierownicze w szkole lub placówce,
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2) zwi zki zawodowe działaj ce w szkole,
3) rada pedagogiczna,
4) rada rodziców,
5) rada szkoły.
3. Wniosek o nagrod starosty oraz o nagrod dyrektora szkoły lub placówki
powinien zawiera :
1) dane osobowe kandydata do nagrody,
2) informacje o ocenie (z ostatnich pi ciu lat pracy pedagogicznej),
3) wyszczególnienie dotychczasowych nagród, odznacze , wyró nie ,
4) uzasadnienie wniosku z wyszczególnieniem osi gni

od czasu otrzymania

ostatniego wyró nienia,
5) *,
6) podpis wnioskodawcy.
4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody starosty lub dyrektora szkoły/placówki
okre la zał cznik do niniejszego Regulaminu.
5. Wnioski o przyznanie nagrody starosty składa si w Starostwie Powiatowym
w Łukowie natomiast o przyznanie nagrody dyrektora szkoły lub placówki
w sekretariacie szkoły lub placówki, do dnia 1 pa dziernika danego roku przed
planowanym terminem przyznania nagrody.
6. Wnioski o przyznanie nagrody starosty opiniuje Zarz d Powiatu w Łukowie,
bior c równie pod uwag wielko

rodków bud etowych, które mog zosta

przeznaczone na nagrody starosty.
7. *.
8. *.
Rozdział IV
Kryteria przyznawania nagród
§6
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1. Do nagrody mo e by typowany nauczyciel, który przepracował w szkole lub
placówce co najmniej rok, posiada wyró niaj c

ocen

pracy,

a ponadto

spełnia co najmniej 5 z nast puj cych kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osi ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach
i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okr gowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalno

innowacyjn w zakresie wdra ania nowatorskich

metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów
i publikacji,
c) uzyskuje sukcesy w pracy z uczniami uzdolnionymi, potwierdzone
zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia
(okr gowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych, zaj ciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca
w konkursach, zawodach, przegl dach i festiwalach wojewódzkich
i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osi gni cia w pracy z uczniami maj cymi
trudno ci w nauce,
e)

przygotowuje i wzorowo organizuje uroczysto ci szkolne lub
rodowiskowe,

f)

prowadzi znacz c
lub placówce

przez

działalno

wychowawcz

organizowanie

wycieczek,

w klasie, szkole
udział

uczniów

w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla
dzieci i młodzie y,
2) w zakresie pracy opieku czo-wychowawczej:
a) realizuje zadania zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa uczniom
w czasie zaj

organizowanych przez szkoł ,
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b) zapewnia pomoc i opiek

uczniom lub wychowankom b d cym

w trudnej sytuacji materialnej lub yciowej, pochodz cym z rodzin ubogich
lub patologicznych,
c) prowadzi działalno

maj c

na celu zapobieganie i zwalczanie

przejawów patologii społecznej w ród dzieci i młodzie y, w szczególno ci
narkomanii i alkoholizmu,
d) organizuje współprac

szkoły lub placówki z jednostkami systemu

ochrony zdrowia, policj , organizacjami i stowarzyszeniami oraz
rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzie y,
e) organizuje udział rodziców w yciu szkoły lub placówki, rozwija formy
współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,
3) wykazuje du e zaanga owanie w realizacj
szkoły,

ze szczególnym

innych zada

uwzgl dnieniem

zaj

statutowych

pozalekcyjnych

wynikaj cych z potrzeb i zainteresowa uczniów.
2. W przypadku osób zajmuj cych stanowisko kierownicze w szkole,
do kryteriów, o których mowa w ust. 1 zalicza si

tak e uzyskiwanie

znacz cych efektów w zakresie:
1) osi gania przez szkoł

dobrych wyników nauczania i wychowania

oraz licz cego si udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach
mi dzyszkolnych, regionalnych i krajowych,
2) organizacji pracy szkoły,
3) wła ciwego gospodarowania rodkami finansowymi,
4) dbania o baz szkoln , w tym remonty i inwestycje,
5) organizowania pomocy dla młodych nauczycieli we wła ciwej adaptacji
zawodowej,
6) wykorzystywania i inicjatywy w pozyskiwaniu dodatkowych

rodków

finansowych,
7) współpracy z organami szkoły,
8)

wdra ania

nowatorskich

rozwi za

wychowawczym,
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w

procesie

dydaktyczno-

9) przestrzegania prawa o wiatowego i dyscypliny bud etowej.
§7
1. Starosta i dyrektor szkoły mog z własnej inicjatywy przyzna nagrody.
2. Do nagród przyznawanych z inicjatywy starosty nie stosuje si § 5 ust. 6.
3. *.
4. Niezale nie od nagrody starosty za osi gni cia pedagogiczne nauczyciel mo e
otrzyma równie nagrod dyrektora szkoły lub placówki.

Rozdział V
Postanowienia ko cowe
§8
1. Nagrody s wr czane co roku na uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Mog by równie wr czane z okazji wa nych wydarze w yciu
szkoły lub placówki np. jubileusz, nadanie imienia, itp.
2. Ka dy nagrodzony otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza si w aktach
osobowych.
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