UCHWAŁA NR XXXII/200/2017
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród
dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Chodzieski
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm. ) w związku z art. 49 ust. 2 i art. 91 d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016r. poz. 1379 ze zm.)
Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/269/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia
30 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski (Dz. Urz. Woj.
Wielk. z 2014r. poz. 3523 ) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/200/2017
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 17 maja 2017 r.

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski
I.

Zasady ogólne

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez
to rozumieć także placówkę oświatową.
§ 2. Nagrody mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne
osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
oraz realizowanych zadań statutowych szkoły, ze specjalnego funduszu nagród, wyodrębnionego w
budżecie Powiatu Chodzieskiego.
§ 3. Nagrody Starosty Chodzieskiego i nagrody Dyrektora przyznawane są nauczycielom szkół
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jubileuszu i innych ważnych wydarzeń w życiu szkoły lub
nauczyciela.
§ 4. 1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który w szkole przepracował co najmniej
1 rok .
2. Nauczyciel typowany do nagrody Dyrektora winien posiadać przynajmniej dobrą a do nagrody
Starosty Chodzieskiego wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej. Oceny pracy winny być
uzyskane nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 5 lat szkolnych.
3. Nauczyciel nie musi posiadać aktualnej oceny pracy pedagogicznej jeśli posiada pozytywną
ocenę dorobku zawodowego wystawioną w ciągu ostatniego roku szkolnego.
§ 5. 1.Nagrodę Starosty Chodzieskiego ustala się w wysokości wynagrodzenia zasadniczego
przysługującego nauczycielowi mianowanemu, posiadającemu najwyższe kwalifikacje,
zaokrąglonego wg matematycznej zasady do pełnych setek złotych.
2. Liczbę i wysokość nagród Dyrektora ustala dyrektor szkoły, w ramach środków wyodrębnionych
na ten cel, z zachowaniem zasady, że nagroda Dyrektora nie może być wyższa niż 75% nagrody
Starosty Chodzieskiego.
§ 6. Nauczyciel może otrzymać nagrodę Starosty Chodzieskiego niezależnie od otrzymanej w
ciągu roku nagrody Dyrektora.
§ 7. Nauczyciel, któremu przyznana została nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis
umieszcza się w jego aktach osobowych.
II. Kryteria przyznawania nagród

1/
2/
3/
4/

§ 8. Nagrodę mogą otrzymać nauczyciele i dyrektorzy za szczególne osiągnięcia w zakresie:
pracy dydaktyczno - wychowawczej,
pracy opiekuńczej,
realizacji innych zadań statutowych szkoły,
zarządzania szkołą ,

Id: EE7223DF-273D-417D-8C90-4D4FED5B5086. Uchwalony

Strona 2

5/ innej działalności na rzecz oświaty i wychowania w powiecie chodzieskim.
§ 9. Za szczególne osiągnięcia uważa się:
1/ w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:
a/ uzyskiwanie wysokich wyników nauczania potwierdzonych wynikami egzaminów
zewnętrznych lub EWD,
b/ doprowadzenie ucznia/uczniów do sukcesów naukowych, sportowych lub artystycznych w
olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach i festiwalach na
szczeblu co najmniej powiatowym,
c) prowadzenie pracy z uczniami zdolnymi i utalentowanymi oraz prowadzenie form
pomocowych dla uczniów z trudnościami w nauce,
d/ opracowanie i wdrożenie z sukcesem pedagogicznym własnych programów autorskich lub
nowatorskich rozwiązań metodycznych, samodzielne opracowanie i przygotowanie pomocy
dydaktycznych,
e) aktywny udział w życiu wewnętrznym szkoły, przygotowywanie i wzorowe realizowanie
uroczystości szkolnych i środowiskowych,
f) organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, organizowanie zajęć
pozalekcyjnych,
2 / w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, diagnozowanie
środowiska rodzinnego,
b) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, udział w realizacji szkolnego
programu profilaktyki,
c) organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, poradni
psychologiczno – pedagogicznej, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,
d) organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły poprzez ich udział w Radzie Rodziców,
3 / w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły:
a) sprawowanie opieki nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,
b) ustawiczne kształcenie i doskonalenie zawodowe,
c) dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno – wychowawczej z
innymi nauczycielami,
d) posiadanie publikacji z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy
dydaktyczno – wychowawczej,
4/ w zakresie zarządzania szkołą:
a/ wzorowe prowadzenie szkoły,
b/ właściwe i gospodarne dysponowanie środkami publicznymi określonymi w rocznym planie
finansowym,
c/ pozyskiwanie środków pozabudżetowych wykorzystywanych na uzupełnienie bazy
materialnej,
d/ szczególna dbałość o powierzony obiekt oświatowy wraz z majątkiem ruchomym,
e/ tworzenie warunków do:
- rozwoju procedur demokratycznych sprzyjających samorządności i przedsiębiorczości
uczniów,
- uzyskiwania sukcesów przez uczniów zdolnych w dziedzinie nauki, sztuki i sportu,
- efektywnego wspierania pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz materialną uczniów,
którzy takiej pomocy potrzebują,
- realizacji przez nauczycieli różnego rodzaju innowacji, eksperymentów pedagogicznych lub
programów autorskich,
f/ współpraca z organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz
partnerami szkoły,
g) organizowanie promocji wewnętrznej i zewnętrznej szkoły,
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5 / innej działalności na rzecz oświaty i wychowania w powiecie chodzieskim:
a/ efektywna praca z dziećmi i młodzieżą w instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach
funkcjonujących poza systemem oświaty, statutowo jednak z nią związanych,
b/ znaczący udział w przedsięwzięciach służących rozwojowi oświaty i wychowania w
powiecie chodzieskim,
c/ efektywna praca na rzecz środowiska nauczycielskiego w powiecie chodzieskim.
III. Tryb przyznawania nagród
§ 10. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Chodzieskiego dla nauczycieli może
wystąpić:
1/ dla dyrektora szkoły :
a/ kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Chodzieży,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) rada szkoły jeżeli została powołana,
e) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli,
f) stowarzyszenie lub instytucja działająca na rzecz oświaty.
2/ dla nauczyciela , w tym zajmującego inne niż dyrektor stanowisko kierownicze:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) rada szkoły jeżeli została powołana,
c) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora może wystąpić:
1) dyrektor szkoły,
2) rada szkoły jeżeli została powołana ,
3) rada rodziców,
4) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.
3. Decyzję o przyznaniu nauczycielowi nagrody Dyrektora podejmuje dyrektor szkoły.
§ 11. Wnioski, o przyznanie nagrody Starosty Chodzieskiego składane przez dyrektora szkoły,
wymagają wcześniejszego zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

-

§ 12. Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Chodzieskiego winien zawierać :
nazwisko i imię kandydata,
staż pracy pedagogicznej,
stopień i kierunek wykształcenia,
zajmowane stanowisko,
ostatnią ocenę pracy i datę jej wydania,
datę otrzymania ostatniej nagrody wyższej niż nagroda dyrektora,
opis osiągnięć kandydata w okresie od otrzymania nagrody wyższej niż nagroda dyrektora,
opinie, zgodnie z wymogami § 11,
datę i podpis składającego wniosek.
§ 13. 1. Wnioski, o których mowa w § 10 ust. 1 należy składać do 30 czerwca każdego roku
w kancelarii Starostwa Powiatowego w Chodzieży, jeśli nagroda ma być przyznana z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.
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2. Wnioski o przyznanie nagrody Starosty Chodzieskiego z tytułu szczególnych osiągnięć
nauczyciela lub innych ważnych wydarzeń należy składać nie później niż w terminie miesiąca
przed planowaną uroczystością, na której nagroda ma być wręczona.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski wypełnione błędnie lub według niewłaściwego wzoru oraz
złożone po terminie.
§ 14. 1. Starosta Chodzieski przyznaje nagrodę kierując się opinią zespołu w skład, którego
wchodzą:
1/ przedstawiciel Zarządu Powiatu – jako przewodniczący zespołu,
2/ przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chodzieskiego,
3/ kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Chodzieży,
4/ po jednym przedstawicielu działających w powiecie chodzieskim nauczycielskich związków
zawodowych.
2. Zespół opiniuje wnioski o nagrody Starosty Chodzieskiego na zasadzie porozumienia, a w
przypadkach spornych rozstrzyga przez głosowanie. Jeżeli w wyniku głosowania liczba głosów
jest równa , decyduje przewodniczący zespołu.
3. Zespół odbywa
posiedzenie, jeżeli bierze w nim udział co najmniej trzech członków.
O posiedzeniu zespołu powiadamia się wszystkie osoby wchodzące w jego skład.
§ 15. Starosta może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi, w tym
dyrektorowi szkoły spełniającemu kryteria , o których mowa w §§ 8-9. Przepisów §10 ust. 1, §§ 11
– 13 nie stosuje się.
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