
Uchwała Nr XX/157/2004 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia  29 września 2004 roku 

 

w sprawie: utworzenia specjalnego funduszu dla dyrektorów i nauczycieli 

   za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

 
 

 Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 

nauczyciela (Dz. U. Nr 179, poz. 1845 z 2004 roku) Rada Miejska w Karczewie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli za ich 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1% 

planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli. 

 

§ 2 

Regulamin określający przyznanie nagród ze specjalnego funduszu dla 

dyrektorów i nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  

1 października 2004 roku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                        Załącznik Nr 1 

                                                                                                        do uchwały NrXX/157/2004 

                                                                                                        Rady Miejskiej w Karczewie 

                                                                                                        z dnia 29 września 2004 r. 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

określający przyznanie nagród ze specjalnego funduszu dla dyrektorów i nauczycieli 

za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

 

 

 

1. Specjalny fundusz dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

tworzony jest w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli. 

 

2. Ustala się następujący podział środków specjalnego funduszu nagród: 

a) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły; 

b) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Karczewa. 

 

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane z okazji: 

a) Dnia Edukacji Narodowej; 

b)   ważnych wydarzeń z życia szkoły – za zgodą Burmistrza; 

c) zakończenia roku szkolnego – za zgodą Burmistrza. 

 

4.  Przyznanie nauczycielowi nagrody określonej w pkt. 2 ust a) uzależnione jest                    

w szczególności od (załącznik Nr 2): 

a) posiadania wyróżniającej oceny pracy; 

b) wyników w pracy nauczycielskiej zarówno z uczniami szczególnie uzdolnionymi jak   

i z uczniami o mniejszych możliwościach; 



c) aktywnego uczestnictwa w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów 

i środowiska lokalnego; 

d) zaangażowania we współpracę z rodzicami uczniów; 

e) zaangażowania w rozwiązywaniu problemów uczniów wymagających szczególnej 

pomocy; 

f) otrzymania w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym rok 

przyznania nagrody dodatku motywacyjnego przez co najmniej sześć miesięcy. 

 

5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane nauczycielowi 

zatrudnionemu co najmniej w ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, po przepracowaniu w szkole 

co najmniej 1 roku. Przyznaje je dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców. 

 

6. Przy przyznawaniu dyrektorom szkół nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się 

pod uwagę (załącznik Nr 1): 

                             a)   kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole poprzez stosowanie    

                                   właściwych  wymagań  nauczycielom  i  uczniom  oraz  pracownikom     

                                    administracji   i obsługi; 

b) dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły, 

właściwy dobór programów nauczania, odpowiednie sprawowanie nadzoru 

pedagogicznego; 

c) prawidłową współpracę ze wszystkimi organami szkoły; 

d) racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych oraz 

pozabudżetowych; 

e) solidną i terminową współpracę z Wydziałem Oświaty Organizacji i Nadzoru             

w Karczewie oraz pracę na rzecz Gminy Karczew; 

f) nagrody dyrektorom przyznaje Burmistrz Karczewa. 

 

7. Wysokość indywidualnej nagrody określonej w pkt. 3 ust. b) nie może przekroczyć kwoty 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, magistra z przygotowaniem 

pedagogicznym – w przypadku nagród dyrektora szkoły. 

 



8. Wysokość indywidualnej nagrody określonej w pkt. 6  nie może przekroczyć dwukrotności 

kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem magistra                   

i przygotowaniem pedagogicznym. 

 

9. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis 

umieszcza się w jego aktach osobowych. 

 

10. Wnioski o nagrodę Burmistrza Karczewa mogą składać: 

a) Naczelnik Wydziału Oświaty Organizacji i Nadzoru; 

b) Organizacje związkowe; 

c) Rada pedagogiczna; 

d) Rada rodziców; 

e) w specjalnych sytuacjach występuje dyrektor szkoły dla nauczyciela. 

 

11. Wnioski o nagrodę Burmistrza opiniuje powołana przez Burmistrza Komisja i przedkłada 

do zatwierdzenia propozycje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Załącznik Nr 1 

                                                     do regulaminu określającego przyznanie nagród 

                                                              ze specjalnego funduszu dla dyrektorów i nauczycieli                                 

                                                               za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

 

Wniosek o Nagrodę Burmistrza Karczewa 

                                                   -     dla dyrektora 

                                    w roku szkolnym 200.../200... 

 

Zaznacz typ nagrody                    Z okazji 

    Dnia Edukacji Narodowej 

    Ważnego wydarzenia z życia szkoły......................................  

    Zakończenia roku szkolnego 

                                               Inne 

 

 

Nazwa i adres placówki 

 

Imię i nazwisko dyrektora/nauczyciela......................................................................................... 

Staż zatrudnienia........................................................................................................................... 

Nauczyciel przedmiotu................................................................................................................. 

Wymiar etatu................................................................................................................................. 

Wykształcenie............................................................................................................................... 

Stopień awansu............................................................................................................................. 

Aktualna Ocena pracy / rok dokonania oceny.............................................................................. 

...................................................................................................................................................... 



 

WNIOSEK O NAGRODĘ DLA DYREKTORA 

1. Kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole poprzez stawianie właściwych 

wymagań nauczycielom................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

2. Dbałość o wysoki poziom nauczania  poprzez odpowiednią organizację szkoły..................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

3. Prawidłowa współpraca ze wszystkimi organami.................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

4. Racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych.......................... 

.............................................................................................................................. .........................

....................................................................................................................................................... 

5. Praca na rzecz Gminy Karczew.............................................................................................. .. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Dodatkowe informacje: ................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. .....................

.............................................................................................................. .........................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Data otrzymania ostatniej nagrody Burmistrza i rok.................................................................... 

 

Wnioskodawca.............................................................................................................................. 

PODPIS (czytelny) 



Opinia............................................................................................................................................

.............................................................................................................. .........................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

     Podpisy.................................................. 

.................................................. 

            .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Załącznik Nr 2 

                                                     do regulaminu określającego przyznanie nagród 

                                                              ze specjalnego funduszu dla dyrektorów i nauczycieli                                 

                                                               za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

 

Wniosek o Nagrodę Dyrektora 

                                                 - dla nauczyciela 

                                    w roku szkolnym 200.../200... 

 

Zaznacz typ nagrody                    Z okazji 

    Dnia Edukacji Narodowej 

    Ważnego wydarzenia z życia szkoły......................................  

    Zakończenia roku szkolnego 

                                               Inne 

 



 

Nazwa i adres placówki 

 

Imię i nazwisko dyrektora/nauczyciela......................................................................................... 

Staż zatrudnienia................................................................................................................. .......... 

Nauczyciel przedmiotu................................................................................................................. 

Wymiar etatu................................................................................................................. ................ 

Wykształcenie............................................................................................................................... 

Stopień awansu............................................................................................................... .............. 

Ocena pracy / rok dokonania oceny ............................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

 

WNIOSEK O NAGRODĘ DLA NAUCZYCIELA 

1. Osiąganie dobrych wyników w pracy nauczyciela................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. ..................... 

2. Uczestnictwo w wydarzeniach w życiu szkoły......................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

3. Zaangażowanie we współpracę z rodzicami uczniów.............................................................. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

4. Tworzenie uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

5. Rozwiązywanie problemów uczniów....................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Dodatkowe informacje: ................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................



.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Data otrzymania ostatniej nagrody Dyrektora i rok...................................................................... 

 

Wnioskodawca.............................................................................................................................. 

PODPIS (czytelny) 

Opinia............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Podpisy................................................... 

................................................... 

................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 



Przepisy uzupełniające (artykuły 5-14) ustawy z dnia 15 lipca 2004 roku o zmianie ustawy 

Karta Nauczyciela. 

 

Art. 13 w/w Ustawy stawia przed Organem prowadzącym wymóg dostosowania w terminie   

2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy kryteriów i tryb przyznawania nagród określonych 

w art. 49 ust. 1 pkt.1 ustawy.   

 

 

 

                                                                                     
Przewodniczący 

                                                                                              Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

                                                                                               mgr inż. Waldemar Pawlik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


