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UCHWAŁA NR LX/439/10
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 
za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

Na podstawie art. 49 ust. 2, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, 
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, 
poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, 
poz. 1706) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria oraz tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu 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 innych 
zadań statutowych szkoły dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełmża 
tworzonego na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 

§ 2. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w następujący sposób: 

1) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy; 

2) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły. 

§ 3. 1. Nagroda, o której mowa w § 2 może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole dwóch 
lat, który spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów: 

1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych 
przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, 
opracowywania autorskich programów i publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II 
stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych), ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem 
przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach 
wojewódzkich i ogólnopolskich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności 
w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole poprzez organizowanie wycieczek, udział 
uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

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

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

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami; 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym 
z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci 
i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 
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c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami 
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej 
i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami; 

3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły: 

a) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, 

b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie 
nauczyciela, 

c) prawidłowo administruje podległą jednostką w zakresie spraw organizacyjnych i finansowych, 

d) współpracuje z samorządem uczniowskim i radą rodziców, 

e) współpracuje z organem prowadzącym szkołę, 

f) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

g) promuje szkołę, 

h) wykazuje troskę o stan bazy dydaktycznej, 

i) aktywnie współdziała z sołtysami oraz radami sołeckimi, 

j) organizuje różne formy imprez na rzecz środowiska lokalnego. 

2. Wójt może przyznać nagrodę: 

1) na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organizacji, stowarzyszenia lub instytucji, której działalność 
statutowa związana jest z oświatą i wychowaniem złożony do dnia 20 września; 

2) z własnej inicjatywy dla dyrektorów szkół lub nauczycieli. 

3. Dyrektor szkoły może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej, rady 
rodziców oraz organizacji związkowych. 

4. Wójt Gminy ustala wysokość przyznawanej przez siebie nagrody. 

5. Wysokość nagrody dyrektora ustala dyrektor szkoły, przy czym nagroda dyrektora nie może przekraczać 
wysokości nagrody Wójta Gminy. 

6. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3 powinny zawierać: 

1) imię i nazwisko nauczyciela, nazwę szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznane mu wcześniej nagrody 
i odznaczenia, 

2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody, 

3) pozytywną opinię rady pedagogicznej. 

7. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy 
albo dyrektor szkoły może przyznać nagrodę w innym czasie według zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

8. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 
z późn. zm.) organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków 
pochodzących z ich budżetów, uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-
wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposób 
podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do 
nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. 
Dotychczas uregulowania te zawarte były w kolejnych uchwałach Rady Gminy Chełmża w sprawie Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli uchwalanych na poszczególne lata i przyjmowanych w trybie art. 30 ust. 6 Karty 
Nauczyciela. 
Jak wynika z Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie 
o sygnaturze akt I OSK 19/08, aby wypełnić delegację wynikającą z art. 30 ust. 6 pkt 3 Karty Nauczyciela, 
w uchwalanym corocznie regulaminie wynagradzania nauczycieli powinny znaleźć się zapisy dotyczące wysokości 
i warunków wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, a zatem również nagród o ile 
nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach. Rozstrzygnięcia dotyczące sprecyzowania 
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród powinny być przedmiotem 
odrębnej uchwały zgodnie z przepisem art. 49 ust. 2 tej ustawy. Przepis ten nie nakłada obowiązku corocznego 
podejmowania takiej uchwały. Ponadto tryb jej uchwalenia jest inny niż tryb wymagany przy podjęciu uchwały 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu 
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nie jest konieczne uzgadnianie jej projektu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli a jedynie jej zaopiniowanie przez związki zawodowe na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy 
z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych. 
W przedłożonym projekcie uchwały uwzględniono wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 
z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie o sygnaturze akt IV SA/Wr 494/08, zgodnie z którym ani norma 
kompetencyjna z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela, ani żaden inny przepis prawa powszechnie obowiązującego nie 
upoważnia organu stanowiącego gminy do nakładania na organ wykonawczy tej jednostki obowiązku powołania 
zespołu uczestniczącego w procedurze przyznawania nagród dla nauczycieli. Nie zostały zatem powtórzone zapisy 
dotyczące powołania Komisji opiniującej wnioski o nagrodę Wójta. Zmieniono również zapisy dotyczące 
wysokości przyznawanych nagród. Kompetencje w tym zakresie przekazano Wójtowi Gminy w przypadku nagród 
Wójta oraz dyrektorom szkół, w przypadku nagród dyrektora. 
W pozostałym zakresie uchwała niniejsza jest powtórzeniem przepisów dotyczących nagród dla nauczycieli 
zawartych w regulaminach wynagradzania nauczycieli uchwalanych do 2009 roku. 
Projekt uchwały został przesłany związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli z naszej Gminy: Związkowi 
Nauczycielstwa Polskiego oraz WZZ „Solidarność-Oświata”. Do dnia przekazania projektu niniejszej uchwały do 
Biura Rady Gminy Chełmża nie została przedstawiona opinia w tym względzie. 


