
Uchwała Nr XLV/293/2014 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 28 maja 2014 r. 
  
w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  
  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Powiatu 
Krapkowickiego uchwala, co następuje: 
  

§ 1 
  
1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 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.  

2. Kryteria i tryb przyznawania nagród mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i poradni psychologiczno-pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Krapkowicki zwanych  
w dalszej treści uchwały szkołami.  

 
§ 2 

 
1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli ustala się w wysokości 

1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli przewidzianych w budżecie 
Powiatu Krapkowickiego.  

2. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli dzieli się następująco:  
1) 70% środków planowanego funduszu nagród przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,  
2) 30% środków planowanego funduszu nagród przeznacza się na nagrody organu 

prowadzącego, zwane „Nagrodami Starosty Krapkowickiego”.  
 

§ 3 
 

Nagroda może być przyznana nauczycielowi bez względu na stopień awansu zawodowego  
pod warunkiem przepracowania w danej szkole, co najmniej jednego roku.  
 

§ 4 
 

1. Nagrodę dyrektora szkoły przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek rady 
pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły, organizacji związkowej.  

2. Nagrodę Starosty Krapkowickiego przyznaje Starosta z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, dyrektora 
szkoły, rady pedagogicznej, rady szkoły, organizacji związkowej bądź innych podmiotów. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 podmiot inny niż Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
dołącza opinię rady pedagogicznej. 

 
§ 5 

 
1. Nagrody, o których mowa w § 4 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznane w innym terminie.  

 
 



§ 6 
 

1. Starosta Krapkowicki ustala corocznie maksymalną wysokość nagrody Starosty Krapkowickiego.  
2. Wysokość nagrody przyznawanej przez dyrektora szkoły nie może przekroczyć 75% maksymalnej 

wysokości nagrody Starosty Krapkowickiego.  
 

§ 7 
 

Wnioski o przyznanie nagrody Starosty Krapkowickiego należy składać w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach, do 15 września każdego roku według wzoru stanowiącego załącznik 
do uchwały.  

 
§ 8 

 
1. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę 

pracy uzyskaną w okresie ostatnich pięciu lat lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz 
spełnia odpowiednio przynajmniej 4 z następujących kryteriów: 
1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone wewnętrznymi badaniami wyników w szkole 

lub wynikami egzaminów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 
2) osiąga wyróżniające efekty w przygotowaniu uczniów do udziału w olimpiadach 

przedmiotowych, konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach, 
3) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania  

i wychowania, 
4) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami 

mającymi trudności w nauce, 
5) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości i imprezy szkolne lub środowiskowe, 
6) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole (organizowanie wycieczek, 

udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach), 
7) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, 
8) organizuje i prowadzi wymianę międzynarodową uczniów, 
9) prowadzi udokumentowane działania edukacyjne, akcje, przedsięwzięcia w zakresie 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, profilaktyki, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz 
ich wszechstronnego rozwoju, 

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

11) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród 
dzieci i młodzieży, 

12) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami, 
stowarzyszeniami, instytucjami, pracodawcami oraz rodzicami, 

13) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, 
14) 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, 

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

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

naukowe itp., 
18) podejmuje działalność promującą swoją szkołę, 
19) wykazuje szczególną dbałość o mienie szkoły, wzbogaca jej bazę dydaktyczną, 
20) podejmuje racjonalne rozwiązania organizacyjne, 
21) prowadzi efektywne działania w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych, 



22) opracowuje i realizuje samodzielnie lub we współpracy z dyrektorem i innymi nauczycielami 
projekty, programy i inne przedsięwzięcia. 

2. Nagroda Starosty Krapkowickiego może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej 
dobrą ocenę pracy uzyskaną w okresie ostatnich pięciu lat lub pozytywną ocenę dorobku 
zawodowego oraz spełnia odpowiednio przynajmniej 5 z kryteriów, o których mowa w ust. 1. 

 
§ 9 

 
Przyznanie nagrody potwierdza się dyplomem, którego kopię załącza się do akt osobowych 
nagrodzonego nauczyciela.  

 
§ 10 

 
Traci moc Uchwała Nr XXXIII/230/2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 czerwca 2013 r.               
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. 
  

§ 11 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.  
  
  
  
  

 Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

 
Józef Bukowiński 

 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 


