
Uchwała Nr XXVIII/27/09

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 

Jodłowa

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr
116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457 z 2006r. Nr 17,poz.128 i Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138
poz.974 i Nr 173 , poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) i art. 49 ust. 2 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 91,
poz.1369 i Nr 247, poz.1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 1 , poz. 1) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli. Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa. 

§ 2. Nauczycielowi, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz w realizacji innych zadań statutowych szkoły 
może być przyznana nagroda dyrektora lub Wójta Gminy Jodłowa. 

§ 3. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości nie mniejszej niż 1% planowanych środków na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że: 

2. Dyspozycja powyższych środków może być zmieniona w przypadkach nie złożenia wniosków przez osoby uprawnione w terminie do 30 września. Dysponentem 
środków stanie się odpowiednio organ prowadzący do środków przeznaczonych na nagrody dyrektora i odwrotnie 

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. 
4. Nagrody organu prowadzącego przyznaje Wójt Gminy Jodłowa. 
5. Nagrody dyrektora przyznaje dyrektor szkoły. 
§ 4. 1. Nagrody przyznawane są nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. 
§ 5. 1. Nagrodę Wójta Gminy Jodłowa otrzymują nauczyciele i nauczyciele pełniący stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach którzy: 

2. Nagroda organu prowadzącego oraz nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada najwyższą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co 
najmniej 7 z kryteriów określonych w ust.1 pkt 3. 

3. Kandydatami do nagrody organu prowadzącego mogą być dyrektorzy, którzy spełniają łącznie 3 warunki określone w ust.1 pkt 3 oraz uzyskują wymierne efekty 
w zakresie poniższych kryteriów: 

§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego mogą wystąpić: 

2. Nagroda może być również przyznana z inicjatywy Wójta, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 
§ 7. 1. Wnioski o przyznanie nagród organu prowadzącego składa się do Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Jodłowej w następujących 

terminach: 

2. Wniosek dotyczący kandydatów, o których mowa w § 6 ust.1 powinien zawierać następujące informacje: 

3. W celu wyrażenia opinii o wnioskach do nagrody, Wójt może powołać Komisję ds. nagród. 
§ 8. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić: 

2. Wnioski wymienione w ust. 1 pkt. 2 i 3 wymagają opinii Rady Pedagogicznej. 

§ 9. 1. Decyzja o przyznaniu nagrody dyrektora lub organu prowadzącego jest podawana do publicznej wiadomości społeczności szkolnej. 
2. Rada Pedagogiczna opiniując wnioski o przyznanie nagrody dyrektora jest zwoływana doraźnie w miarę zaistnienia takiej potrzeby. 

§ 10. Decyzję o przyznaniu nagrody wraz z uzasadnieniem umieszcza się odpowiednio w aktach osobowych. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa i dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Jodłowa. 

§ 12. Traci moc uchwała Nr XVI/9/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 27 

poz.662 z dnia 03.04.2008r. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

ID: ZNPQQQ

1) 50% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

2) 50% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

1) pracują w wymiarze co najmniej 1 etatu;

2) przepracowali w szkole co najmniej 1 rok;

3) wykazują szczególną aktywność i znaczące wyniki w zakresie: 

a) pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

- osiągają dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

- podejmują działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

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

- posiadają udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

- przygotowują i wzorowo organizują uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona
szkoły lub placówki, 

- prowadza znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, 
koncertach, wystawach i spotkaniach, 

- organizują imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

- prawidłowo organizują i prowadzą letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

- osiągają dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

- stosują nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych,

- posiadają wyróżniające osiągnięcia w przygotowaniu i prowadzeniu sprawdzianów i egzaminów oraz w opracowywaniu wyników sprawdzianów i egzaminów
z rekomendacjami dla władz samorządowych i państwowych dotyczących polityki oświatowej, 

- uzyskują szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,

b) pracy opiekuńczo-wychowawczej: 

- zapewniają pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

- prowadzą działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i 
alkoholizmu, 

- organizują 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, 

- organizują udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

- zapewniają bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

c) realizacji innych zadań statutowych szkoły: 

- biorą udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

- udzielają aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

- pracują w komisjach egzaminacyjnych,

- prowadzą organizacje uczniowskie.

1) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły i placówki;

2) zapewnienia optymalnych warunków do realizacji zadań statutowych placówki;

3) dbania o wysoki poziom pracy szkoły;

4) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi, a także pozyskiwania środków pozabudżetowych dla prowadzonej przez siebie placówki;

5) dbania o bazę placówki;

6) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy placówki oraz udzielenia pomocy innej niż finansowej nauczycielom w 
zakresie doskonalenia własnego warsztatu pracy jak też doskonalenia zawodowego. 

1) dyrektor szkoły- dla nauczycieli zatrudnionych w szkole po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;

2) Rada Pedagogiczna o przyznanie nagrody dyrektorowi szkoły lub placówki;

3) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o przyznanie nagrody dyrektorowi szkoły lub placówki po zaopiniowaniu wniosku przez Radę 
Pedagogiczną; 

4) związki zawodowe działające w placówce po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

1) do 30 września z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach na 15 dni przed przyznaniem nagrody.

1) nazwę i adres występującego z wnioskiem;

2) dane osobowe kandydata do nagrody;

3) dane o pracy zawodowej;

4) uzasadnienie osiągnięć za jakie nagroda ma być przyznana;

5) proponowaną wysokość nagrody.

1) Rada Pedagogiczna podając równocześnie pełne uzasadnienie wniosku;

2) członek Rady Pedagogicznej oraz Zakładowa Organizacja Związkowa poprzez pisemne złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem najpóźniej w przeddzień posiedzenia 
Rady Pedagogicznej; 

3) dyrektor szkoły.



Uchwała Nr XXVIII/27/09

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 

Jodłowa

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr
116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457 z 2006r. Nr 17,poz.128 i Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138
poz.974 i Nr 173 , poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) i art. 49 ust. 2 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 91,
poz.1369 i Nr 247, poz.1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 1 , poz. 1) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli. Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa. 

§ 2. Nauczycielowi, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz w realizacji innych zadań statutowych szkoły 
może być przyznana nagroda dyrektora lub Wójta Gminy Jodłowa. 

§ 3. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości nie mniejszej niż 1% planowanych środków na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że: 

2. Dyspozycja powyższych środków może być zmieniona w przypadkach nie złożenia wniosków przez osoby uprawnione w terminie do 30 września. Dysponentem 
środków stanie się odpowiednio organ prowadzący do środków przeznaczonych na nagrody dyrektora i odwrotnie 

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. 
4. Nagrody organu prowadzącego przyznaje Wójt Gminy Jodłowa. 
5. Nagrody dyrektora przyznaje dyrektor szkoły. 
§ 4. 1. Nagrody przyznawane są nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. 
§ 5. 1. Nagrodę Wójta Gminy Jodłowa otrzymują nauczyciele i nauczyciele pełniący stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach którzy: 

2. Nagroda organu prowadzącego oraz nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada najwyższą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co 
najmniej 7 z kryteriów określonych w ust.1 pkt 3. 

3. Kandydatami do nagrody organu prowadzącego mogą być dyrektorzy, którzy spełniają łącznie 3 warunki określone w ust.1 pkt 3 oraz uzyskują wymierne efekty 
w zakresie poniższych kryteriów: 

§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego mogą wystąpić: 

2. Nagroda może być również przyznana z inicjatywy Wójta, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 
§ 7. 1. Wnioski o przyznanie nagród organu prowadzącego składa się do Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Jodłowej w następujących 

terminach: 

2. Wniosek dotyczący kandydatów, o których mowa w § 6 ust.1 powinien zawierać następujące informacje: 

3. W celu wyrażenia opinii o wnioskach do nagrody, Wójt może powołać Komisję ds. nagród. 
§ 8. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić: 

2. Wnioski wymienione w ust. 1 pkt. 2 i 3 wymagają opinii Rady Pedagogicznej. 

§ 9. 1. Decyzja o przyznaniu nagrody dyrektora lub organu prowadzącego jest podawana do publicznej wiadomości społeczności szkolnej. 
2. Rada Pedagogiczna opiniując wnioski o przyznanie nagrody dyrektora jest zwoływana doraźnie w miarę zaistnienia takiej potrzeby. 

§ 10. Decyzję o przyznaniu nagrody wraz z uzasadnieniem umieszcza się odpowiednio w aktach osobowych. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa i dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Jodłowa. 

§ 12. Traci moc uchwała Nr XVI/9/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 27 

poz.662 z dnia 03.04.2008r. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
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1) 50% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

2) 50% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

1) pracują w wymiarze co najmniej 1 etatu;

2) przepracowali w szkole co najmniej 1 rok;

3) wykazują szczególną aktywność i znaczące wyniki w zakresie: 

a) pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

- osiągają dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

- podejmują działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

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

- posiadają udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

- przygotowują i wzorowo organizują uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona
szkoły lub placówki, 

- prowadza znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, 
koncertach, wystawach i spotkaniach, 

- organizują imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

- prawidłowo organizują i prowadzą letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

- osiągają dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

- stosują nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych,

- posiadają wyróżniające osiągnięcia w przygotowaniu i prowadzeniu sprawdzianów i egzaminów oraz w opracowywaniu wyników sprawdzianów i egzaminów
z rekomendacjami dla władz samorządowych i państwowych dotyczących polityki oświatowej, 

- uzyskują szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,

b) pracy opiekuńczo-wychowawczej: 

- zapewniają pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

- prowadzą działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i 
alkoholizmu, 

- organizują 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, 

- organizują udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

- zapewniają bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

c) realizacji innych zadań statutowych szkoły: 

- biorą udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

- udzielają aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

- pracują w komisjach egzaminacyjnych,

- prowadzą organizacje uczniowskie.

1) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły i placówki;

2) zapewnienia optymalnych warunków do realizacji zadań statutowych placówki;

3) dbania o wysoki poziom pracy szkoły;

4) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi, a także pozyskiwania środków pozabudżetowych dla prowadzonej przez siebie placówki;

5) dbania o bazę placówki;

6) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy placówki oraz udzielenia pomocy innej niż finansowej nauczycielom w 
zakresie doskonalenia własnego warsztatu pracy jak też doskonalenia zawodowego. 

1) dyrektor szkoły- dla nauczycieli zatrudnionych w szkole po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;

2) Rada Pedagogiczna o przyznanie nagrody dyrektorowi szkoły lub placówki;

3) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o przyznanie nagrody dyrektorowi szkoły lub placówki po zaopiniowaniu wniosku przez Radę 
Pedagogiczną; 

4) związki zawodowe działające w placówce po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

1) do 30 września z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach na 15 dni przed przyznaniem nagrody.

1) nazwę i adres występującego z wnioskiem;

2) dane osobowe kandydata do nagrody;

3) dane o pracy zawodowej;

4) uzasadnienie osiągnięć za jakie nagroda ma być przyznana;

5) proponowaną wysokość nagrody.

1) Rada Pedagogiczna podając równocześnie pełne uzasadnienie wniosku;

2) członek Rady Pedagogicznej oraz Zakładowa Organizacja Związkowa poprzez pisemne złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem najpóźniej w przeddzień posiedzenia 
Rady Pedagogicznej; 

3) dyrektor szkoły.



Uchwała Nr XXVIII/27/09

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 

Jodłowa

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr
116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457 z 2006r. Nr 17,poz.128 i Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138
poz.974 i Nr 173 , poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) i art. 49 ust. 2 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 91,
poz.1369 i Nr 247, poz.1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 1 , poz. 1) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli. Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa. 

§ 2. Nauczycielowi, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz w realizacji innych zadań statutowych szkoły 
może być przyznana nagroda dyrektora lub Wójta Gminy Jodłowa. 

§ 3. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości nie mniejszej niż 1% planowanych środków na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że: 

2. Dyspozycja powyższych środków może być zmieniona w przypadkach nie złożenia wniosków przez osoby uprawnione w terminie do 30 września. Dysponentem 
środków stanie się odpowiednio organ prowadzący do środków przeznaczonych na nagrody dyrektora i odwrotnie 

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. 
4. Nagrody organu prowadzącego przyznaje Wójt Gminy Jodłowa. 
5. Nagrody dyrektora przyznaje dyrektor szkoły. 
§ 4. 1. Nagrody przyznawane są nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. 
§ 5. 1. Nagrodę Wójta Gminy Jodłowa otrzymują nauczyciele i nauczyciele pełniący stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach którzy: 

2. Nagroda organu prowadzącego oraz nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada najwyższą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co 
najmniej 7 z kryteriów określonych w ust.1 pkt 3. 

3. Kandydatami do nagrody organu prowadzącego mogą być dyrektorzy, którzy spełniają łącznie 3 warunki określone w ust.1 pkt 3 oraz uzyskują wymierne efekty 
w zakresie poniższych kryteriów: 

§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego mogą wystąpić: 

2. Nagroda może być również przyznana z inicjatywy Wójta, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 
§ 7. 1. Wnioski o przyznanie nagród organu prowadzącego składa się do Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Jodłowej w następujących 

terminach: 

2. Wniosek dotyczący kandydatów, o których mowa w § 6 ust.1 powinien zawierać następujące informacje: 

3. W celu wyrażenia opinii o wnioskach do nagrody, Wójt może powołać Komisję ds. nagród. 
§ 8. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić: 

2. Wnioski wymienione w ust. 1 pkt. 2 i 3 wymagają opinii Rady Pedagogicznej. 

§ 9. 1. Decyzja o przyznaniu nagrody dyrektora lub organu prowadzącego jest podawana do publicznej wiadomości społeczności szkolnej. 
2. Rada Pedagogiczna opiniując wnioski o przyznanie nagrody dyrektora jest zwoływana doraźnie w miarę zaistnienia takiej potrzeby. 

§ 10. Decyzję o przyznaniu nagrody wraz z uzasadnieniem umieszcza się odpowiednio w aktach osobowych. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa i dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Jodłowa. 

§ 12. Traci moc uchwała Nr XVI/9/08 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 27 

poz.662 z dnia 03.04.2008r. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

ID: ZNPQQQ

1) 50% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

2) 50% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

1) pracują w wymiarze co najmniej 1 etatu;

2) przepracowali w szkole co najmniej 1 rok;

3) wykazują szczególną aktywność i znaczące wyniki w zakresie: 

a) pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

- osiągają dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

- podejmują działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

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

- posiadają udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

- przygotowują i wzorowo organizują uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona
szkoły lub placówki, 

- prowadza znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, 
koncertach, wystawach i spotkaniach, 

- organizują imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

- prawidłowo organizują i prowadzą letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

- osiągają dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

- stosują nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych,

- posiadają wyróżniające osiągnięcia w przygotowaniu i prowadzeniu sprawdzianów i egzaminów oraz w opracowywaniu wyników sprawdzianów i egzaminów
z rekomendacjami dla władz samorządowych i państwowych dotyczących polityki oświatowej, 

- uzyskują szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,

b) pracy opiekuńczo-wychowawczej: 

- zapewniają pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

- prowadzą działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i 
alkoholizmu, 

- organizują 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, 

- organizują udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

- zapewniają bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

c) realizacji innych zadań statutowych szkoły: 

- biorą udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

- udzielają aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

- pracują w komisjach egzaminacyjnych,

- prowadzą organizacje uczniowskie.

1) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły i placówki;

2) zapewnienia optymalnych warunków do realizacji zadań statutowych placówki;

3) dbania o wysoki poziom pracy szkoły;

4) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi, a także pozyskiwania środków pozabudżetowych dla prowadzonej przez siebie placówki;

5) dbania o bazę placówki;

6) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy placówki oraz udzielenia pomocy innej niż finansowej nauczycielom w 
zakresie doskonalenia własnego warsztatu pracy jak też doskonalenia zawodowego. 

1) dyrektor szkoły- dla nauczycieli zatrudnionych w szkole po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;

2) Rada Pedagogiczna o przyznanie nagrody dyrektorowi szkoły lub placówki;

3) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o przyznanie nagrody dyrektorowi szkoły lub placówki po zaopiniowaniu wniosku przez Radę 
Pedagogiczną; 

4) związki zawodowe działające w placówce po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

1) do 30 września z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach na 15 dni przed przyznaniem nagrody.

1) nazwę i adres występującego z wnioskiem;

2) dane osobowe kandydata do nagrody;

3) dane o pracy zawodowej;

4) uzasadnienie osiągnięć za jakie nagroda ma być przyznana;

5) proponowaną wysokość nagrody.

1) Rada Pedagogiczna podając równocześnie pełne uzasadnienie wniosku;

2) członek Rady Pedagogicznej oraz Zakładowa Organizacja Związkowa poprzez pisemne złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem najpóźniej w przeddzień posiedzenia 
Rady Pedagogicznej; 

3) dyrektor szkoły.


