
Uchwała Nr IX/51/2003 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 26 czerwca 2003 r. 
 
 
w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno – 

wychowawcze. 
 
 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  
(Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.), Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala co 
następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się Regulamin przyznawania nagród nauczycielom za ich osiągnięcia 
dydaktyczno – wychowawcze, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 

§ 3 
 

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

     Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
 

    Krystian Komander 
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Załącznik  
do Uchwały Nr IX/51/2003  
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 26.06.2003 r. 

 
Regulamin przyznawania nagród nauczycielom 

 
 

§ 1 
 
 Regulamin przyznawania nagród nauczycielom określa kryteria, wysokość i tryb 
przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Krapkowicki. 
 

§ 2 
 
 Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, stanowiące 1% planowanych rocznych wynagrodzeń 
osobowych, planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły lub placówki, z tym, że: 
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora, 
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego, zwane 

„Nagrodami Starosty Krapkowickiego”. 
 

§ 3 
 
1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole lub placówce 

co najmniej 2 lat. 
2. Nagroda Starosty Krapkowickiego może być przyznana nauczycielowi, który posiada co 

najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej. 
 

§ 4 
 
 Nagroda dyrektora lub Starosty Krapkowickiego może być przyznana nauczycielowi, 
który spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów: 
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone wewnętrznymi badaniami wyników 
w szkole lub wynikami egzaminów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje 
egzaminacyjne, 

b) osiąga wyróżniające efekty w przygotowaniu uczniów do udziału w olimpiadach 
przedmiotowych, konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach, 

c) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod 
nauczania i wychowania, 

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

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, 
f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, 
g) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci  

i młodzieży, 
h) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce 

(organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, 
wystawach, spotkaniach), 

i) organizuje i prowadzi wymianę międzynarodową uczniów, 
j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami; 
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2) w zakresie pracy opiekuńczej: 
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom i wychowankom będącym w trudnej sytuacji 

materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych 
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii 

wśród dzieci i młodzieży, 
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki 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 lub placówki; 
3) w zakresie doskonalenia zawodowego i innej działalności pozaszkolnej: 

a) czynnie uczestniczy w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli – prowadzi 
zajęcia otwarte dla nauczycieli i rodziców, przygotowuje i przeprowadza formy 
doskonalenia zawodowego dla rady pedagogicznej lub zespołu przedmiotowego, 

b) podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w zorganizowanych formach 
doskonalenia, 

c) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycielom podejmującym pracę, 
d) dzieli się swoimi doświadczeniami poprzez publikacje i opracowania metodyczne, 

naukowe itp., 
e) podejmuje działalność promującą swoją szkołę lub placówkę; 

4) w zakresie organizacji pracy i zarządzania szkołą lub placówką: 
a) wykazuje szczególną dbałość o mienie szkoły lub placówki, wzbogaca bazę 

dydaktyczną, 
b) podejmuje racjonalne rozwiązania organizacyjne, 
c) prowadzi efektywne działania w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych, 
d) organizuje imprezy o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, 
e) dobrze współpracuje z organami szkoły lub placówki, 
f) realizuje politykę kadrową samorządu lokalnego. 

 
§ 5 

 
1. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora przyznaje dyrektor danej 

szkoły lub placówki na wniosek rady pedagogicznej lub z własnej inicjatywy, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

2. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji organu prowadzącego przyznaje 
Starosta Krapkowicki, na wniosek: 
1) Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego  

w Krapkowicach, 
2) Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu Krapkowickiego, 
3) dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu krapkowickiego, lub z własnej 

inicjatywy. 
3. Kandydat zgłoszony do nagrody Starosty Krapkowickiego przez dyrektora szkoły lub 

placówki powinien uzyskać pozytywną opinię rady pedagogicznej. Opinię dołącza się do 
wniosku w postaci wyciągu z protokołu posiedzenia rady pedagogicznej. 

4. Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Krapkowickiego sporządza się na formularzu, 
którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

5. Wniosek podpisuje podmiot upoważniony do składania wniosków. 
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§ 6 
 
1. Wnioski o przyznanie nagrody Starosty Krapkowickiego opiniuje „Komisja ds. 

opiniowania wniosków o nagrody”, powołana przez Starostę Krapkowickiego odrębnym 
zarządzeniem. 

2. W skład Komisji wchodzą: 
1) przedstawiciel Zarządu Powiatu Krapkowickiego, 
2) dwóch przedstawicieli Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, 
3) przedstawiciel Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu, nie będący pracownikiem 

szkoły lub placówki, której dyrektora lub nauczyciela wniosek o nagrodę dotyczy, 
4) po jednym przedstawicielu związków zawodowych – struktur międzyzakładowych 

działających na terenie powiatu krapkowickiego. 
3. Przedstawicieli, o których mowa w pkt. 2 lit. a, c, d wyłaniają te podmioty zgodnie  

z przyjętymi procedurami wewnętrznymi i zgłaszają na piśmie do Starosty 
Krapkowickiego. 

4. Kadencja Komisji trwa dwa lata. W przypadkach szczególnie uzasadnionych skład 
Komisji może być zmieniony decyzją Starosty Krapkowickiego. 

5. Komisja ustala regulamin swojej działalności w uzgodnieniu ze Starostą Krapkowickim. 
6. Starosta Krapkowicki dokonuje analizy i zatwierdza wnioski po zaopiniowaniu ich przez 

Komisję. 
 

§ 7 
 
1. Wysokość nagrody ustala odpowiednio dyrektor szkoły lub placówki bądź Starosta 

Krapkowicki. 
2. Nagroda dyrektora szkoły lub placówki nie może być mniejsza niż 0,75 najniższego 

wynagrodzenia krajowego. 
3. Nagroda Starosty Krapkowickiego nie może być mniejsza niż 1,5 najniższego 

wynagrodzenia krajowego. 
 

§ 8 
 
1. Nagrody dla nauczycieli są przyznawane z okazji Święta Edukacji Narodowej. 
2. W uzasadnionych przypadkach nagrodę można przyznać w innym czasie. 
 

§ 9 
 
1. Termin składania wniosków o nagrody dla nauczycieli ustala się do dnia 15 września 

każdego roku. 
2. Wnioski o przyznanie nagród Starosty Krapkowickiego dla nauczycieli (dyrektorów) 

należy składać w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach. 
 

§ 10 
 

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



 1

 

W N I O S E K 
 

o przyznanie 
Nagrody Starosty Krapkowickiego 

 
 
Zgłaszam wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Krapkowickiego 
 
Panu/i ...................................................................... 
 
 
 
I. Informacje o kandydacie: 
    
1. Miejsce pracy  ........................................................................................................................ 

2. Stanowisko      ........................................................................................................................ 

3. Wykształcenie ........................................................................................................................ 

4. Staż pracy        ........................................................................................................................ 

 
 
II. Uzasadnienie wniosku: 
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................      
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Ocena pracy (stopień i data ustalenia) ......................................................................................... 
 
Dotychczas otrzymane nagrody (w okresie ostatnich 5 lat) 
 
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................     
..................................................................................................................................................      
 
 
 
 
....................................                           ........................................                       ......................... 
         pieczęć jednostki                                              podpis wnioskodawcy                                             data 
 
 
 
 

Opinia Komisji Kwalifikacyjnej 
 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
      ............................                                                          ............................................ 
                    data                                                                                                         podpisy 
 
 
 
Decyzja Starosty Krapkowickiego 
 
1. Starosta Krapkowicki przyznał Nagrodę w wysokości   ..................................................... 
 
2. Starosta Krapkowicki nie przyznał Nagrody  (uzasadnienie) 
 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       ...........................                                                                  .................................................. 
                       data                                                                                                                       podpis 


