
Uchwała Nr 242/XXV/2005           
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia 18 kwietnia 2005 roku 
 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osi�gni�cia dydaktyczno – wychowawcze 

 
 

Na podstawie art. 12  pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
roku o samorz�dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592, z  pó�n. zm.), w zwi�zku z art. 49,  ust. 2 i art. 91 d pkt 1  ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
r. Nr 118, poz. 1112 – pó�n. zmianami) 
 
 

uchwala si� co nast�puje: 
 
 

§ 1 
Uchwała okre�la kryteria i tryb przyznawania nagród za osi�gni�cia 
dydaktyczno – wychowawcze ze specjalnego funduszu utworzonego 
w bud�ecie powiatu z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu 
prowadz�cego szkoły i dyrektorów szkół dla nauczycieli, którzy przepracowali 
w szkole lub placówce, co najmniej rok. 
 
 

§ 2 
1. Ilekro� w Uchwale jest mowa bez bli�szego okre�lenia o:  

1) Karcie Nauczyciela - nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 26 
stycznia 1982 roku "Karta Nauczyciela" (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112, z pó�n. zm.) 

2) ustawie o systemie o�wiaty - nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 
7 wrze�nia 1991 roku o systemie o�wiaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, z pó�n. zm.), 

3) ustawie o pomocy społecznej - nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z pó�n. 
zm.), 

4) szkole – nale�y przez to rozumie� szkoł� lub zespół szkół albo 
placówk�, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a Karty Nauczyciela, dla 
której organem prowadz�cym jest Powiat Kłobucki, 

5) nauczycielach - nale�y przez to rozumie� nauczycieli, wychowawców 
i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach 
i placówkach, wymienionych w ust. 4, 

6) uczniach – nale�y przez to rozumie� równie� wychowanków Domu 
Dziecka w Kłobucku, 
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7) klasie - nale�y przez to rozumie� równie� grup�, 
8) nagrodach – nale�y przez to rozumie� nagrody organu prowadz�cego 

oraz nagrody dyrektorów szkół i placówek, wymienionych w ust. 4. 
 

 
§ 3 

Ustala si� nast�puj�cy sposób podziału �rodków specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli za ich osi�gni�cia dydaktyczno-wychowawcze: 

1) 80% �rodków tego funduszu przeznacza si� na nagrody dyrektorów 
szkół, 

2) 20% �rodków tego funduszu przeznacza si� na nagrody organu 
prowadz�cego szkoły. 

 
 

§ 4 
1. Nagroda organu prowadz�cego, zwana Nagrod� Starosty Kłobuckiego, 

mo�e by� przyznana nauczycielowi, który spełnia odpowiednio co 
najmniej 4 z kryteriów  wymienionych w § 5.  

2. Nagroda dyrektora szkoły mo�e by� przyznana nauczycielowi, który 
spełnia odpowiednio co najmniej 3 z kryteriów wymienionych w § 5. 
 

 
§ 5 

Ustala si� nast�puj�ce kryteria przyznawania nagród, w zakresie osi�gni�� 
nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opieku�czo-
wychowawczej oraz realizacji innych zada� statutowych szkoły: 

1) dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w egzaminach, o których 
mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych, 

2) podejmowanie działalno�ci innowacyjnej w zakresie wdra�ania 
nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania 
autorskich programów i publikacji z zakresu o�wiaty, 

3) dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem si� 
uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okr�gowych) lub III 
stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad i turniejów, lub 
zaj�ciem przez uczniów I – III miejsca w konkursach, zawodach, 
przegl�dach i festiwalach powiatowych, wojewódzkich lub 
ogólnopolskich, a w przypadku nagrody dyrektora szkoły - olimpiad 
przedmiotowych, zawodów i turniejów szczebla ponadszkolnego, 

4) udokumentowane osi�gni�cia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub 
maj�cymI trudno�ci w nauce, 

5) przygotowanie i organizowanie imprez i uroczysto�ci szkolnych lub 
�rodowiskowych z udziałem lub dla uczniów, 

6) prowadzenie urozmaiconej działalno�ci wychowawczej kształc�cej 
umiej�tno�ci wykorzystywania i organizowania czasu wolnego 
uczniów – udokumentowany udział w imprezach kulturalnych,  
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7) udokumentowana działalno�� zwi�zana z organizowaniem wycieczek 
dla uczniów klasy lub szkoły, 

8) organizowanie pomocy i opieki uczniom b�d�cym w trudnej sytuacji 
materialnej lub �yciowej, 

9) udokumentowanie działalno�ci maj�cej na celu zwalczanie w�ród 
młodzie�y przejawów patologii społecznej - narkomanii, alkoholizmu, 
palenia tytoniu, chuliga�stwa, 

10) organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony 
zdrowia, Policj�, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w 
zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i 
niedostosowania społecznego dzieci i młodzie�y, 

11) organizowanie udziału rodziców w �yciu szkoły, rozwijanie 
współdziałania szkoły z rodzicami, 

12) udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, 
13) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli 

podejmuj�cych prac� w zawodzie nauczyciela, 
14) wzbogacanie i udoskonalanie bazy szkoły, 
15) dostosowywanie kierunków kształcenia do realnych potrzeb 

�rodowiska, 
16) szczególne obci��enie pracami zwi�zanymi z organizacj� szkoły, 
17) aktywny udział w pracach organów szkoły oraz komisji i zespołów 

okre�lonych w statucie jednostki. 
18) kierowanie zespołem samokształceniowym, współpraca z o�rodkami 

doradztwa zawodowego dla nauczycieli, prowadzenie lekcji 
kole�e�skich. 

 
 

§ 6 
1. Z wnioskami o nagrody Starosty Kłobuckiego wyst�puj� : 

1) naczelnik wydziału Starostwa Powiatowego w Kłobucku, wła�ciwego 
do spraw edukacji - dla dyrektorów szkół działaj�cych na podstawie 
ustawy o systemie o�wiaty, 

2) kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku - dla 
Dyrektora Domu Dziecka  

3) dyrektor szkoły - dla nauczycieli zatrudnionych w szkole,  
4) przewodnicz�cy komisji rady powiatu, wła�ciwych do spraw edukacji 

i pomocy społecznej – dla dyrektorów szkół, 
5) dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej, 
6) zwi�zki zawodowe zrzeszaj�ce nauczycieli. 

2. Zgłoszenie kandydata do Nagrody Starosty Kłobuckiego ma form� 
pisemnego wniosku zawieraj�cego dane okre�lone we wzorze, 
stanowi�cym zał�cznik do niniejszej uchwały. 

3. Nagrody dyrektora szkoły mog� by� przyznawane z inicjatywy dyrektora 
lub na pisemny wniosek: 

1) nauczycieli zatrudnionych w szkole, 
2) organów, komisji lub zespołów działaj�cych w szkole na podstawie 

statutu lub regulaminu organizacyjnego jednostki, 
3) zwi�zków zawodowych zrzeszaj�cych nauczycieli. 

4. Wnioski o nagrody składa si� w terminie do 20 wrze�nia odpowiednio do: 
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1) Starosty Kłobuckiego w przypadku nagród organu prowadz�cego, 
2) dyrektora szkoły w przypadku nagród dyrektora. 

5. Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Kłobuckiego podlegaj� 
zaopiniowaniu przez komisj� do spraw nagród, zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w niniejszej uchwale. 

6. Nagrody organu prowadz�cego przyznaje Starosta, po zaopiniowaniu 
wniosków przez komisj� do spraw nagród, uwzgl�dniaj�c wysoko�� 
�rodków oraz liczb� wniosków. 

7. Nagrody dyrektora szkoły przyznaje dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii 
rady pedagogicznej, a w przypadku Domu Dziecka – ogółu nauczycieli 
zatrudnionych w placówce, 

8. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo 
w sprawie przyznania nagrody, którego odpis lub potwierdzon� 
kserokopi� umieszcza w jego aktach osobowych. 
 

 
§ 7 

1. Ustala si� nast�puj�cy skład i zasady pracy komisji do spraw nagród: 
1) W skład komisji wchodz�: 

a) przewodnicz�cy komisji rady powiatu wła�ciwej do spraw edukacji, 
b�d� upowa�niony przez niego członek komisji, 

b) członek Zarz�du Powiatu wytypowany przez Zarz�d, 
c) pracownik starostwa powiatowego prowadz�cy sprawy edukacji, 
d) po jednym przedstawicielu zwi�zków zawodowych, 

2) Osoby wchodz�ce w skład komisji wybieraj� spo�ród siebie 
przewodnicz�cego i protokolanta. 

3) Dopuszcza si� mo�liwo�� pracy komisji w niepełnym składzie, jednak 
nie    mniejszym ni� 2/3 składu wymienionego w punkcie 1. 

4) Posiedzenie komisji rozpoczyna si� odczytaniem kryteriów i trybu 
przyznawania nagród. 

5) Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, bezwzgl�dn� 
wi�kszo�ci� głosów. 

6) W przypadku równo�ci głosów decyduje głos przewodnicz�cego. 
7) Ka�dy wniosek rozpatrywany jest przez głosowanie w zakresie: 

a) wymogów formalnych, 
b) osi�gni�� nauczyciela wymienionych w § 5. 

8) Wnioski, które nie spełniaj� wymogów formalnych nie podlegaj� 
dalszemu rozpatrywaniu. 

9) Osi�gni�cia pracy nauczyciela oceniane sa w ten sposób, �e za ka�de                 
wyszczególnione we wniosku osi�gni�cie, które zostało uznane przez 
komisj� przyznaje si� 1 punkt. 

10) Z posiedzenia komisji sporz�dza si� protokół, który podpisuj� obecni 
na posiedzeniu członkowie komisji. 

11) Przewodnicz�cy przekazuje protokół Staro�cie Kłobuckiemu. 
2. Komisj� do spraw nagród zwołuje ka�dorazowo Starosta Kłobucki. 
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§ 8 
Nagrody przyznawane s� z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
W uzasadnionych przypadkach, nagrody te mog� by� przyznawane w innym 
czasie. 
 
 

§ 9 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu. 
 
 

§ 10 
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa �l�skiego. 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 


