
          Projekt                                  

 

Uchwała Nr XXII/148/09 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

 
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 
 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1. i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego 

uchwala, co następuje:  

                                                                      § 1 
1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, za 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 zadań statutowych. 

2. Kryteria i tryb przyznawania nagród mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, prowadzonych przez Powiat Opolski zwanych w dalszej treści 

uchwały szkołami.  

 

 

§ 2 
1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli ustala się w 

wysokości 1,5 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli 

przewidzianych w budżecie Powiatu Opolskiego. 

2. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli dzieli się następująco: 

1) 50 % środków planowanego funduszu nagród przeznacza się na nagrody 

dyrektora szkoły. 

            2) 50 % środków planowanego funduszu nagród przeznacza się na nagrody  

                  organu  prowadzącego zwane nagrodą Starosty Opolskiego.  

 

§ 3 
 Nagroda może być przyznana nauczycielowi bez względu na stopień awansu 

zawodowego pod warunkiem przepracowania w danej szkole, co najmniej jednego roku. 

  

§ 4 
1. Nagrodę dyrektora szkoły przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy, lub na pisemny 

wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły, zakładowej organizacji 

związkowej. 

2. Nagrodę Starosty Opolskiego przyznaje Starosta z własnej inicjatywy, lub na pisemny 

wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady szkoły, międzyzakładowej 

organizacji związkowej. 

 

§ 5 
Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. 

 



 

 

 

§ 6 
1. Starosta Opolski ustala corocznie wysokość nagrody Starosty Opolskiego. 

2. Wysokość nagrody przyznawanej przez dyrektora szkoły nie może przekroczyć 75% 

wysokości nagrody Starosty Opolskiego. 

 

§ 7 
Wnioski o przyznanie nagrody Starosty Opolskiego należy składać w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Opolu, ul Piastowska 14 do 15 września każdego roku według wzoru 

stanowiącego załącznik do uchwały. 

 

§ 8 
1. Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi, który spełnia, co 

      najmniej 4 z następujących kryteriów: 

   1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach  

          i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje  

          egzaminacyjne, 

2) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod 

nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów  

i publikacji, 

3) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do 

udziału w konkursach lub zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, 

4) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z 

uczniami mającymi trudności w nauce, 

5) przygotowuje albo uczestniczy w organizowaniu uroczystości szkolnych lub 

środowiskowych, 

6) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole przez 

organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, 

wystawach i spotkaniach,  

7) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, 

8) organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

9) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, 

10) zapewnia pomoc i opiekę uczniom bądź wychowankom będącym  

w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub 

patologicznych, 

11) dba o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 
12) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów 

patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i 

alkoholizmu, 

13)  organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,  
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i  

      usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowaniu społecznemu dzieci i  

       młodzieży, 

            13)  rozwija formy współdziałania  rodziców w życiu szkoły i na rzecz  szkoły, 

      14)  promuje szkołę w środowisku lokalnym, regionie, kraju, Europie, 

            15) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących  

                   pracę w zawodzie, 

            16) wypełnia z zaangażowaniem zadania statutowe oraz inne zadania na rzecz szkoły. 



      2. Nagroda Starosty Opolskiego może być przyznana nauczycielowi, który posiada 

wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia, co najmniej 6 z kryteriów, o których 

mowa w ust. § 8.ust.1 

 

§ 9 
Przyznanie nagrody potwierdza się dyplomem, którego kopię załącza się do akt osobowych 

nagrodzonego nauczyciela. 

 

§ 10 
Traci moc Uchwała Nr XVIII /125/2004 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 października 

2004r. (Dz.Urz. Woj. Opolskiego Nr 81, poz.2100) w sprawie ustalenia kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli. 

 

§ 11 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do uchwały Nr XXII/148/09 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

 

 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE 

NAGRODY STAROSTY OPOLSKIEGO 

 

Pani/u………………………………………………………… 

Urodzona/y…………………………………………………... 

Wykształcenie………………………………………………... 

Stopień awansu zawodowego………………………………… 

Staż pracy pedagogicznej…………………………………….. 

Staż pracy w danej szkole/placówce………………………….. 

Ocena pracy nauczyciela……………………………………… 

Miejsce zatrudnienia…………………………………………... 

 

Dotychczasowe otrzymane nagrody……………………………………………………………. 

Uzasadnienie wniosku…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………... 

Opinia Rady Pedagogicznej……………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Opinia Dyrektora Szkoły……………………………………………………………………….. 

 

Data złożenia wniosku………………………………………………………………………….. 

Decyzja Starosty Opolskiego…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu 
przyznawania nagród 

 

W związku ze zmianą zapisów w ustawie Karta Nauczyciela dotyczących zasad 

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie 

pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z 

zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

zaistniała konieczność ponownego uchwalenia przez organ prowadzący szkoły uchwały w 

sprawie ustala kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.  

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela organ prowadzący zabezpiecza 

środki w budżecie w wysokości, co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń 

osobowych nauczycieli, z przeznaczeniem na wypłatę nagród.  

W przedłożonym projekcie uchwały Zarząd Powiatu Opolskiego proponuje zaplanowanie 

odpisu na specjalny fundusz nagród na poziomie 1,5% planowanych rocznych wynagrodzeń 

osobowych. 

   Projekt Regulaminu został zaopiniowany pozytywnie przez Komisje Zakładową 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ  

„Solidarność”, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Związkiem Zawodowym 

Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych. 

 

 

 


