Załącznik do
Uchwały Nr XXIV/208/2008
Rady Gminy Gniewino
z dnia 06 marca 2008 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY
KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD
WYPŁACANYCH ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU
PRZEZNACZONEGO NA NAGRODY
DLA NAUCZYCIELI
ZA ICH OSIĄGNIĘCIA
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE,
ZATRUDNIONYCH
W SZKOŁACH PROWADZONYCH
PRZEZ GMINĘ GNIEWINO
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§1
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) szkole – naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo
zespół szkół, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gniewino;
2) dyrektorze – naleŜy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w
pkt 1;
3) nauczycielu – naleŜy przez to rozumieć nauczycieli i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, przedszkolu.

§2
W budŜecie Gminy Gniewino, tworzy się, specjalny fundusz nagród dla nauczycieli
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zwany dalej funduszem, w wysokości
1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, przy czym:
1) 80% wysokości funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły według
zasad i kryteriów przyznawania nagród dyrektora określonych w niniejszym
regulaminie,
2) 20% wysokości funduszu nagród przeznacza się na nagrody Wójta Gminy
według zasad i kryteriów przyznawania nagród Wójta określonych
w niniejszym regulaminie.
3) JeŜeli nie przyznaje się nagrody Wójta, to fundusz w całości zostaje
przeznaczony na nagrody dyrektora.

§3
1. Nagrody z funduszu mają charakter uznaniowy i mogą być przyznane
nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.
2. Nagrody z funduszu mogą być przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
z okazji zakończenia roku szkolnego oraz innych uroczystości szkolnych,
a w uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być przyznana w innym terminie.

§4
1. Nagrody przyznawane są przez Wójta oraz dyrektora.
2. Wójt przyznaje nagrody:
1) nauczycielom na wniosek dyrektora,
2) dyrektorom z własnej inicjatywy,
3. Dyrektor przyznaje nagrody nauczycielom z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu
opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej szkoły.
4. Wniosek o przyznanie nagrody składa się w terminie do 15 września danego roku,
albo na jeden miesiąc przed planowanym terminem przyznania nagrody.
5. Wniosek powinien zawierać: podstawowe dane osobowe, informacje o
dotychczasowych wyróŜnieniach, osiągnięciach, uzasadnienie wniosku, właściwe
opinie.
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§5
Nagroda moŜe być przyzna:
1) dyrektorowi szkoły w uznaniu efektów pracy organizacyjnej, wychowawczej
i opiekuńczej, a w szczególności za:
a) osiąganie przez szkołę bardzo dobrych i dobrych wyników nauczania,
b) za innowacyjność w standaryzowaniu jakości pracy i w zakresie kreowania
wizji szkoły,
c) wzorową organizację pracy szkoły, utrzymanie estetyki, ładu i porządku,
d) doskonalenie bazy szkolnej i procesu dydaktycznego,
e) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych,
f) udzielanie pomocy młodym i nowozatrudnionym nauczycielom w procesie
adaptacji zawodowej,
g) organizowanie współpracy ze środowiskiem i instytucjami wspierającymi
działalność szkoły, współpracę ze związkami zawodowymi, radą rodziców,
innymi organizacjami na terenie szkoły,
h) współpracę z rodzicami.
2) nauczycielowi za wykazanie się wysokimi kompetencjami zawodowymi
i samodzielnością w realizacji zadań ogólnoszkolnych, dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz
ze specyfiki, typu, rodzaju szkoły i potrzeb szkoły.
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