Uchwała Nr XXXV/226/2005 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 września 2005 roku
w sprawie: regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Brzeska dla nauczycieli
za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz
art. 49 ust. 1, pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta
Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. ) Rada Miejska w
Brzesku uchwala co następuje:
§1

Przyjmuje się regulamin przyznawania nagród Burmistrza Brzeska dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, który stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

REGULAMIN
przyznawania nagród Burmistrza Brzeska dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno - wychowawcze.
I. Zasady Ogólne:
§1
Zgodnie z art. 49 ust. 1, pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) tworzy się
specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych
wynagrodzeń osobowych z tym, że:
a)80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,
b)20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego,
zwane dalej Nagrodą Burmistrza Brzeska.

§2
Nagrody ze środków, o których mowa w § 1 litera a przyznaje, na podstawie
opracowanych w niniejszym regulaminie kryteriów dyrektor szkoły, w
porozumieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, przy
uwzględnieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).
§3
Nagrody ze środków, o których mowa w § 1 litera b przyznaje, na podstawie
opracowanych w niniejszym regulaminie kryteriów Burmistrz Brzeska, w
porozumieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, przy
uwzględnieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
powołanej w § 2 niniejszego regulaminu.
II. Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody:
§4
1.Prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Brzeska dla
nauczyciela, przysługuje:
1)Dyrektorowi szkoły po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające
nauczyciela oraz radę pedagogiczną,
2)Związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli po zaopiniowaniu przez
dyrektora placówki oświatowej oraz radę pedagogiczną,
3)Radzie pedagogicznej po zaopiniowaniu przez dyrektora placówki oraz związki
zawodowe zrzeszające nauczyciela ,
4)Radzie Rodziców po zaopiniowaniu przez dyrektora placówki.
2. W przypadku dyrektora placówki oświatowej prawo wystąpienia z wnioskiem
o przyznanie nagrody przysługuje:
1)Zastępcy Burmistrza Brzeska po zaopiniowaniu przez związki zawodowe
zrzeszające nauczyciela,
2)Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku
po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczyciela,
3)Wizytatorowi Małopolskiego Kuratorium Oświaty po zaopiniowaniu przez
związki zawodowe zrzeszające nauczyciela oraz radę pedagogiczna,
4)Radzie pedagogicznej po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające
nauczyciela ,
5)Radzie rodziców po zaopiniowaniu przez związki zawodowe.
§5
Nagrody Burmistrza Brzeska przyznawane są:
1)z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
2)w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
§6
Wnioski wymienione w § 4 niniejszego Regulaminu winny być składane w
następujących terminach:
1)do 15 września na Dzień Edukacji Narodowej,
2)z 1 miesięcznym wyprzedzeniem w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

III. Kryteria przyznawania nagród nauczycielom:
§7
Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który spełnia następujące kryteria:
1.W zakresie pracy dydaktycznej:
a)osiąga bardzo dobre wyniki nauczania danego przedmiotu,
b) zakwalifikowanie uczniów do grupy laureatów konkursów przedmiotowych na
szczeblu gminy, do finału olimpiady przedmiotowej szczebla wojewódzkiego lub
centralnego.
c)wykazuje się wysokimi lokatami uczniów w innych konkursach, przeglądach,
zawodach, festiwalach itp.,
d)organizuje imprezy ogólnoszkolne o znaczących walorach poznawczych i
wychowawczych, np. sesji popularnonaukowej, kilku etapowego konkursu itp.,
1)udokumentowane osiągnięcia w zakresie pedagogiki specjalnej: z uczniami
uzdolnionymi oraz uczniami, którzy mają trudności w nauce.
2. W zakresie pracy wychowawczej potrafi wykazywać się:
a)potrafi wykazać się pozytywnymi zmianami, jakie dokonały się w zespole
klasowym ( grupie wychowawczej, kole zainteresowań )pod wpływem
oddziaływania wychowawcy ( opiekuna ) w zakresie integrowania zespołu,
aktywności społecznej, udziału uczniów ( wychowanków ) w pracach samorządu
uczniowskiego, organizacji społecznych, frekwencji na zajęciach szkolnych i
pozalekcyjnych, wyników nauczania i wychowania, uczestnictwa w pracy
placówek pozaszkolnych.
b)prowadzi urozmaiconą działalność wychowawczą w szkole, organizacjach
młodzieżowych, w klasie ( grupie ) - np. wycieczki, udział uczniów w
spektaklach teatralnych, koncertach, występach i spotkaniach z ciekawymi
ludźmi, organizowanie prac społecznie użytecznych na rzesz szkoły i środowiska,
udział młodzieży w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach i
olimpiadach przedmiotowych, zorganizowanie imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych.
c)przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe o
wybitnych walorach wychowawczych
wynikających z instrukcji o organizacji
roku szkolnego, a także innych uroczystości rocznicowych ( dni patrona, nadanie
imienia itp. ).
d)zdobycie wyróżnienia przez organizację, której opiekunem jest nauczyciel

3. W zakresie pracy opiekuńczej:
a)zapewnia pomoc i opiekę uczniom ( wychowankom ) będącym w trudnej
sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin zaniedbanych,
udzielenie pomocy uczniom ( wychowankom ) z zaburzeniami w rozwoju oraz
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, mającym trudności w nauce i
przystosowaniu się do życia w grupie.
b)prowadzi działalność mająca na celu zapobieganie przejawom patologii
społecznej wśród młodzieży, w tym: narkomanii, alkoholizmu, chuligaństwa i
innych.
c)organizuje współpracę z placówkami kulturalno
oświatowymi, zakładami
pracy, służbą zdrowia.
d)organizuje konsultacje, prelekcje, odczyty i wykłady pedagogiczne dla
rodziców.

4. W zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych:
a)doskonali własny warsztat pracy poprzez podnoszenie poziomu kwalifikacji
zawodowych,
b)opracowuje autorskie programy nauczania i wychowania,
c)kieruje zespołem samokształceniowym, prowadzi zajęcia otwarte,
d)współpracuje z uczelniami i ośrodkami metodycznymi.
IV. Kryteria przyznawania nagród dyrektorom szkół:
§8
Za szczególne kryteria przyznawania nagród dyrektorom uznaje się:
a)osiąganie przez uczniów danej szkoły bardzo dobrych wyników nauczania,
b)osiąganie przez uczniów wyróżniających wyników w konkursach, olimpiadach
oraz znaczący udział w zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych,
c)przygotowanie i realizowanie przez szkołę znaczących w procesie
wychowawczym imprez szkolnych,
d)wzorowa współpraca ze środowiskiem, instytucjami wspomagającymi szkołę,
e)organizowanie pomocy młodym nauczycielom we właściwej adaptacji w
zawodzie,
f)inspirowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej,
g)tworzenie warunków dla postępu pedagogicznego,
h)wzorowa organizacja pracy,
i)wzbogacanie bazy szkolnej,
j)właściwe gospodarowanie budżetem szkolnym,
k)bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym.
§9
Do oceny dyrektorów szkół, będącej podstawą przyznania nagrody, stosuje się
odpowiednio wszystkie kryteria zapisane w § 7 - 8 niniejszego regulaminu.
V. Skład oraz tryb pracy komisji nagród:
§ 10
1. Wnioski złożone w terminie, oraz spełniające wymogi określone w niniejszym
regulaminie podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Nagród, powołaną przez
Burmistrza Brzeska w drodze zarządzenia.
2.Wzór wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Brzeska stanowi załącznik Nr
1 do Regulaminu.
3.Komisja Nagród pracuje w następującym składzie:
a)Zastępca Burmistrza Brzeska - Przewodniczący Komisji,
b)Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Z-ca Przewodniczącego
Komisji,
c)Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Sekretarz Komisji,
d)Przewodnicząca/Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Członek Komisji,
e)Przedstawiciel związków zawodowych - Członek Komisji.
4.Terminy posiedzeń Komisji wyznacza Przewodniczący Komisji.
5.Komisja Nagród dokonuje wyboru kandydata do nagrody w obecności co

najmniej 2/3 składu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Kworum
stanowi 60 % składu osobowego Komisji Nagród. W przypadku równej ilości
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,
6.Sprawy nie objęte w regulaminie a wynikłe w czasie prac komisji pozostają do
rozstrzygnięcia komisji. W sprawach spornych decyduje głosowanie zgodnie z
zasadami zawartymi w § 10 ust. 5.
7.Obsługę Komisji Nagród sprawuje sekretarz komisji, który jest w szczególności
odpowiedzialny za:
a)sprawdzenie wniosków pod względem formalnym,
b)przygotowanie wykazu wniosków,
c)sporządzenie protokołu,
8. Członkowie komisji zobowiązani są do nie ujawniania spraw będących
przedmiotem obrad komisji.
§ 11
1. Przewodniczący Komisji Nagród niezwłocznie po zakończeniu obrad Komisji
przedstawia opinię w sprawie przyznania nagród Burmistrzowi Brzeska.
2.Komisja proponuje wysokość nagród w formie pieniężnej przy uwzględnieniu
ilości środków jakimi dysponuje Gmina w danym roku kalendarzowym.
§ 12
VI. Postanowienia końcowe:
1. Nagrody są wręczane co roku na uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Mogą być również wręczane z okazji ważnych wydarzeń w życiu
placówki.
2. Każdy nagrodzony otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w teczce
akt osobowych,
3. Każdorazowa zmian treści regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego
uchwalenia.

