
Załącznik do
              Uchwały nr 194/XXXI/09

Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

REGULAMIN

 PRZYZNAWANIA  NAGRÓD
ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE  DLA NAUCZYCIELI 

ZATRUDNIONYCH W  SZKOŁACH  I  PRZEDSZKOLACH  
PROWADZONYCH  PRZEZ  GMINĘ  MIASTA  GOSTYNINA

§ 1
Regulamin  określa  tryb  i  kryteria  przyznawania  nagród  dla  nauczycieli  szkół  
podstawowych,  gimnazjów  i  przedszkoli,  prowadzonych  przez  Gminę  Miasta  
Gostynina, za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

§ 2
1.  Nagrody  ze  specjalnego  funduszu  na  nagrody  dla  nauczycieli  mają  charakter  

uznaniowy.
2.  Nagroda  może  być  przyznana  nauczycielowi  zatrudnionemu  co  najmniej  w  ½ 

obowiązkowego wymiaru zajęć po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
3.  Burmistrz może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora.
4.  Wysokość  nagrody  burmistrza  wynosi  równowartość  minimalnej  stawki  

wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł  
zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

5. Wysokość nagrody dyrektora nie może przekraczać 65% nagrody burmistrza.

§ 3
1.Przy przyznawaniu nagród nauczycielom bierze się pod uwagę:

1/  osiąganie  dobrych  wyników  w  pracy  zarówno  z  uczniami  szczególnie  
uzdolnionymi jak i uczniami o mniejszych możliwościach,

2/ aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach szkolnych,
3/  aktywne  uczestnictwo  w  tworzeniu  uzupełniającej  oferty  zajęć  i  imprez  dla 

uczniów i środowiska lokalnego,
4/ zaangażowanie we współpracę z rodzicami i opiekunami uczniów,
5/zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej  

opieki ze strony szkoły,
6/ aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

2.Przy przyznawaniu nagród dyrektorom bierze się pod uwagę kryteria wymienione 
w ust. 1 oraz:
1/ dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez dobrą organizację pracy szkoły,  



właściwy  dobór  programów  nauczania,  odpowiednie  sprawowanie  nadzoru 
pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, 

2/  kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole  poprzez stawianie  
właściwych  wymagań  nauczycielom  i  uczniom  oraz  pracownikom 
administracji i obsługi,

3/  stwarzanie  warunków  do  aktywności  uczniów  w  miejskich,  regionalnych 
i ogólnopolskich konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

4)realizowanie  zadań  związanych  z  zapewnieniem   bezpieczeństwa  uczniom 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

5/ działania na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną,   
6/ prawidłową współpracę ze wszystkimi organami szkoły,
7/ racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych, 
8/ wzorową organizację pracy,
9/ pracę na rzecz oświaty na terenie miasta.

§ 4
1. Wniosek o przyznanie nagrody burmistrza powinien zawierać następujące dane:

1/ imię i nazwisko kandydata,
2/ datę urodzenia,
3/ wykształcenie,
4/ staż pracy pedagogicznej,
5/ nazwę szkoły lub przedszkola,
6/ zajmowane stanowisko /nauczany przedmiot/,
7/ stopień awansu zawodowego,
8/ ostatnią ocenę pracy /data i stopień/,
9/ wyszczególnienie dotychczas otrzymanych nagród (rok otrzymania),
10/ uzasadnienie wniosku.

2. Wnioski o przyznanie nagród burmistrza składa się w Urzędzie Miasta Gostynina 
nie później niż 14 dni przed zaplanowanym terminem wręczenia nagrody.  

3.Wnioski  o  przyznanie  nagrody  burmistrza  rozpatruje  i  nagrody  przyznaje  
burmistrz.

4.Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 5
Dyrektor przyznaje nagrody nauczycielom zatrudnionym w kierowanej przez niego  
szkole w trybie ustalonym przez szkołę.

§ 6
Dyrektor  lub  nauczyciel,  któremu  została  przyznana  nagroda,  otrzymuje  pismo,  
którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.



Załącznik  Nr1 
do Regulaminu 

przyznawania nagród
              

Gostynin, dnia ....................

 W N I O S E K
o przyznanie  nagrody  BURMISTRZA  MIASTA  GOSTYNINA

  za  osiągnięcia   dydaktyczno – wychowawcze

Zgłaszam  wniosek  o przyznanie  nagrody Burmistrza  Miasta   Gostynina 

Imię i  nazwisko  .............................................................................................................

Data urodzenia  ..............................................................................................................
Wykształcenie................................................................................................................... 
Staż pracy pedagogicznej ...........................................................................................
                           
Miejsce pracy .................................................................................................................

                           (nazwa  szkoły/ przedszkola, w  której nauczyciel jest zatrudniony)
                                                            

.........................................................................................................................................
( zajmowane stanowisko /nauczny przedmiot)

................................................................................................................................................................
(stopień  awansu  zawodowego )

.........................................................................................................................................
                                                                  ostatnia  ocena  pracy  nauczyciela   (data   i   stopień)

  
.........................................................................................................................................
                                 (dotychczas  otrzymane nagrody  ministra,  kuratora, burmistrza, dyrektora – rok  otrzymania)

Uzasadnienie   wniosku:


	Staż pracy pedagogicznej ...........................................................................................
	                           
	                                                            

