
UCHWAŁA NR XIII/101/19
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych                            
w przedszkolach, punktach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Mszczonów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571 i 1696), art. 49 ust. 1 i 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), Rada Miejska w Mszczonowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, punktach 
przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Mszczonów, w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski
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Załącznik do uchwały Nr XIII/101/19

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 30 października 2019 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH 
W PRZEDSZKOLACH, PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH I SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ 

GMINĘ MSZCZONÓW
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Regulamin określa:

1) wysokość oraz sposób podziału środków przeznaczonych na specjalny fundusz nagród;

2) kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole - należy przez to rozumieć szkoły, przedszkola i punkty 
przedszkolne.

Wysokość oraz sposób podziału środków przeznaczonych na specjalny fundusz nagród

§ 2. 1.  W budżecie Gminy Mszczonów tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1% planowanych 
rocznych  wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z przeznaczeniem na nagrody.

2. Ustala się następujący podział funduszu:

1) 40 % środków funduszu przeznacza się na Nagrody Burmistrza Mszczonowa;

2) 60 % środków funduszu przeznacza się na Nagrody Dyrektora Szkoły.

Kryteria oraz tryb przyznawania nagród

§ 3. 1.  Nagrody, o których mowa w § 2  przyznawane są 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 innych zadań statutowych szkoły.

2. Nagrody mają charakter uznaniowy.

3. Nagroda Burmistrza Mszczonowa może być przyznana nauczycielowi, który spełnia łącznie następujące 
warunki:

1) przepracował w danej szkole co najmniej jeden rok;

2) posiada aktualną, bardzo dobrą lub wyróżniającą ocenę pracy lub  pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

3) posiada udokumentowane szczególne osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym potwierdzone uzyskaniem przez 
ucznia tytułu finalisty/laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty albo 
uzyskaniem wysokiego miejsca w innych konkursach, turniejach i zawodach sportowych o zasięgu 
wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym lub spełnia co najmniej  trzy z kryteriów  określonych 
poniżej:

a) osiągnął  wysokie wyniki w nauczaniu, potwierdzone wynikami egzaminów przeprowadzanych przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

b) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym potwierdzone uzyskaniem przez ucznia 
wysokiego miejsca w turniejach, konkursach i w zawodach sportowych, przeglądach i festiwalach 
artystycznych,

c) posiada udokumentowane wyróżniające osiągnięcia w pracy z uczniem z trudnościami w nauce, w tym 
z uczniem z niepełnosprawnościami,

d) podejmował działalność innowacyjną, wdrażał nowatorskie metody nauczania i wychowania,

e) podejmował działania służące upowszechnianiu dobrych praktyk edukacyjnych, np. opublikował  autorski 
artykuł, materiały metodyczne lub inne z zakresu edukacji,
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f) planował, organizował i prowadził zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze z wykorzystaniem 
metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych,

g) wzorowo przygotował jubileusz szkoły, uroczystość nadania sztandaru, uroczystość nadania  imienia lub 
inne uroczyści szkolne o podobnej randze,

h) organizował konkursy, zawody, turnieje, imprezy środowiskowe o zasięgu szkolnym, gminnym, 
powiatowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym;

i) aktywnie współpracował z placówkami sportowymi, kulturalnymi i naukowymi celem organizacji imprez  
i szkolnych i środowiskowych,

j) organizował międzynarodową wymianę młodzieży, organizował wycieczki szkolne, zielone szkoły, wyjazdy  
do teatru i kina,

k) sprawował opiekę nad samorządem uczniowskim, drużyną zuchów/harcerzy lub inną organizacją działającą 
na terenie szkoły, prowadził szkolny wolontariat,

l) prowadził przy współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną, 
skuteczną działalność mającą na celu  zapewnienie pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej 
lub życiowej,

m) przewodniczył szkolnym komisjom, zespołom przedmiotowym lub innym zespołom zadaniowym,

n) prowadził kronikę szkoły,

o) redagował stronę www szkoły,

p) współpracował z ośrodkami kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz z uczelniami wyższymi, pełnił 
funkcję opiekuna praktyk studenckich,

q) uzyskał dodatkowe kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkoły, aktywnie uczestniczył w doskonaleniu 
zawodowym,

r) dzielił się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami lub rodzicami organizując dla nich lekcje 
otwarte, prelekcje, szkolenia,

s) podejmował działania promujące szkołę o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim,

t) realizował inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, o których mowa 
w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby 
i zainteresowania uczniów.

4. Nagroda Burmistrza Mszczonowa może być przyznana dyrektorowi, który spełnia łącznie następujące 
warunki:

1) przepracował w danej szkole co najmniej jeden rok na stanowisku dyrektora;

2) posiada aktualną, bardzo dobrą lub wyróżniającą ocenę pracy;

3) posiada udokumentowane szczególne osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym potwierdzone uzyskaniem przez 
ucznia tytułu finalisty/laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty albo 
uzyskaniem wysokiego miejsca w innych konkursach, turniejach i zawodach sportowych o zasięgu 
wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym lub spełnia co najmniej  trzy z kryteriów  określonych 
poniżej w pkt 4 lit. a-g;

4) skutecznie zarządzał szkołą zapewniając ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy przez dbanie o wysoki 
poziom nauczania i wychowania, odpowiednią organizację pracy szkoły, skuteczne sprawowanie nadzoru 
pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, w tym:

a) tworzenie w szkole  odpowiednich warunków do:

- wspierania rozwoju uczniów, w tym uczniów z niepełnosprawnościami i uczniów z trudnościami w nauce 
oraz realizacji zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

- podejmowania działań prozdrowotnych szkoły,

- rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów,
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- kształtowania  u uczniów właściwych postaw moralnych i społecznych, w tym postawy szacunku do 
drugiego człowieka,

- respektowania praw dziecka i praw ucznia, w tym praw ucznia z niepełnosprawnościami oraz  
upowszechniania wiedzy o tych prawach,

- aktywnego uczestnictwa uczniów i rodziców w życiu szkoły,

- skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych, wspierania uczniów wymagających opieki, 
współpracy z właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną oraz z rodzicami uczniów 
potrzebujących pomocy,

- podejmowania przez nauczycieli działań innowacyjnych, nauczania metodą eksperymentu i projektu 
edukacyjnego,

- wykorzystywania przez nauczycieli podczas prowadzonych zajęć technologii informacyjnych 
i komputerowych,

- podnoszenia i zdobywania przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły oraz  
doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 
form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

b) doskonalenie swoich kompetencji z zakresu zarządzania szkołą, wykorzystywanie zdobytej wiedzy 
i umiejętności, dzielenie się tą wiedzą,

c) wzbogacanie bazy szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, podejmowanie działań mających na celu 
pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele szkoły,

d) realizowanie w szkole projektów i programów, w tym programów rządowych i programów 
dofinansowanych w ramach funduszy europejskich,

e) realizowanie w szkole zadań ujętych w strategii rozwoju gminy, w tym w nakreślonej tam  polityce 
oświatowej, programie rewitalizacji i innych programach przyjętych do realizacji przez organ prowadzący,

f) organizowanie pracy szkoły w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, 
podejmowanie działań na rzecz poprawy tych warunków,

g) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania 
danych osobowych przez szkołę    lub placówkę    z przepisami o ochronie danych osobowych.

5. Nagroda Dyrektora Szkoły może być przyznana nauczycielowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) przepracował w danej szkole co najmniej jeden rok;

2) posiada aktualną, bardzo dobrą lub wyróżniającą ocenę pracy lub  pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

3) posiada udokumentowane szczególne osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym potwierdzone uzyskaniem przez 
ucznia tytułu finalisty/laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty albo 
uzyskaniem wysokiego miejsca w innych konkursach, turniejach i zawodach sportowych o zasięgu 
wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym lub  spełnia co najmniej  dwa z kryteriów  określonych 
w ust. 3.

§ 4. 1.  Nagrody Burmistrza Mszczonowa przyznaje w ramach posiadanej do dyspozycji części funduszu – 
burmistrz.

2. Wniosek o Nagrodę Burmistrza Mszczonowa może złożyć:

1) dyrektor;

2) rada rodziców;

3) rada pedagogiczna;

4) wizytator sprawujący  nadzór pedagogiczny nad szkołą (w przypadku nagrody dla dyrektora);

5) organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli.
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3. Burmistrz może przyznać nagrodę nauczycielowi i dyrektorowi szkoły także z własnej inicjatywy.

4. Nagrody Dyrektora Szkoły przyznaje w ramach posiadanej do dyspozycji części funduszu – dyrektor.

5. Wniosek o Nagrodę Dyrektora Szkoły może złożyć:

1) rada rodziców;

2) rada pedagogiczna;

3) organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli.

6. Dyrektor może przyznać nagrodę nauczycielowi także z własnej inicjatywy.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 6 nie jest wymagane złożenie wniosku.

8. Wnioski o przyznanie nagród muszą być uzasadnione.

9. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

10. W przypadkach:

1) jubileuszu szkoły;

2) uroczystości związanych z nadaniem szkole imienia lub sztandaru;

3) szczególnych osiągnięć szkoły w dziedzinach edukacji, kultury lub sportu;

4) za wybitne osiągnięcia w pracy nauczyciela

- nagrody mogą być przyznane w innym terminie.

11. Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminach:

1) do 15 września danego roku w przypadku nagród przyznawanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

2) na miesiąc przed planowaną datą wręczenia nagrody podczas uroczystości odbywających się w innych 
terminach.

12. Wnioski złożone po terminach określonych w ust. 11 nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

§ 5. 1.  Nauczyciel, któremu przyznana została nagroda otrzymuje dyplom gratulacyjny, którego kopię 
umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

2. Niniejszy regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zgodnie 
z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.).
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