
UCHWAŁA Nr 706, AC>L( .2018 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za 
ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Sierpecki

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz 
§ 85 ust. 1 pkt 2 i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 
2011 r. (Dz. Urz. Woj, Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały 
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Jan Laskowski -  Przewodniczący

2) Wojciech Rychter -  członek

3) Sławomir Olejniczak -  członek

4) Stanisław Pawłowski -  członek

5) Krystyna Siwiec -  członek



PROJEKT

UCHWAŁA Nr . .2018
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia marca 2018 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 
z późn. zm.), art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.), 
po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli 
za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Sierpecki, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

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



Załącznik
do UCHWAŁY Nr . .2018
RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia marca 2018 r.

KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA 
NAUCZYCIELI ZA ICH OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE PRACY 

DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ, 
ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH 

OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT SIERPECKI

ROZDZIAŁ L
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Staroście -  należy przez to rozumieć Starostę Sierpeckiego;
2) Radzie -  należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Sierpcu;
3) Wydziale Oświaty i Zdrowia — należy przez to rozumieć Wydział 
Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu;
4) Szkole -  należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę oświatową albo 
zespół szkół, w tym specjalnych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Sierpecki;
5) Dyrektorze, nauczycielu — należy przez to rozumieć dyrektora, lub 
nauczyciela jednostki, o której mowa w punkcie 4;
6) Uczniu -  należy przez to rozumieć także wychowanka, słuchacza;
7) Karcie Nauczyciela -należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 
1982 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.);

§ 2. Regulamin określa:
1) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu 

nagród tworzonego na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela 
oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, które nie zostały 
określone w Karcie Nauczyciela lub w odrębnych przepisach;

2) kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno- 
wychowawcze, ze specjalnego funduszu nagród tworzonego na podstawie 
art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.



ROZDZIAŁ II.
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 2. 1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze, ze specjalnego funduszu nagród tworzonego 
na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.

2. Z tworzonego w budżecie Powiatu Sierpeckiego na podstawie art. 49 
ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela specjalnego funduszu nagród:
1) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów,
2) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

3. Nagrody, o których mowa ust. 1, są przyznawane do dnia 
14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana 
w innym terminie.

§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego -  
Nagrody Starosty występuje:
1) dyrektor szkoły -  dla nauczycieli szkół,
2) naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia -  dla dyrektora szkoły.

2. Wniosek o nagrodę dla nauczyciela powinien być pozytywnie 
zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Zakładowe Organizacje Związkowe 
działające w szkole.

3. Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty powinny zawierać następujące 
dane (wzór wniosku w załączeniu):
1) imię i nazwisko.
2) datę urodzenia,
3) informacje o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego,
4) staż pracy pedagogicznej,
5) nazwę szkoły,
6) zajmowane stanowisko,
7) otrzymane dotychczas nagrody,
8) aktualną ocenę pracy pedagogicznej,
9) uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o dorobku zawodowym 

i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody Starosty 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu 
w szkole co najmniej roku.

5. Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty rozpatrywane są przez Komisję 
do spraw nagród, powołaną przez Starostę.

6. Nagroda, o której mowa w § 2 ust. 1, może być przyznana 
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz



wyróżnia się w spełnianiu przynajmniej 3 punktów każdego z następujących 
kryteriów:
1) W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach 
i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje 
edukacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich 
metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich 
programów i publikacji,

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

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

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub 
środowiskowe,

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, 
w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów 
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe.
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek 

dla dzieci i młodzieży np. w ramach wolontariatu,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

2) W zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub 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 społecznej wśród dzieci i młodzieży, 
w szczególności narkomanii i alkoholizmowi,

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, rozwija formy 
współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

e) realizuje programy edukacyjne oraz wspierające ucznia 
i rodzinę, adresowane do szkół przez podmioty zewnętrzne,

f) prezentuje i udostępnia swój dorobek pedagogiczny, publikacje 
naukowe związane z warsztatem pracy,



g) czynnie uczestniczy w imprezach, działaniach na rzecz wolontariatu, 
konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy 
z instytucjami społeczno-kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, 
Radą Rodziców lub Samorządem Uczniowskim;

3) W zakresie działalności pozaszkolnej:
a) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli 

podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,
c) czynnie uczestniczy w imprezach organizowanych na rzecz środowiska 

lokalnego, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy 
z instytucjami społeczno-kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi, 
Radą Rodziców lub Samorządem Uczniowskim,

d) podejmuje działania na rzecz wolontariatu.

§ 4. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, 
którego odpis zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.

§ 5. 1. Nagrody przyznawane przez organ prowadzący są niezależne 
od nagród dyrektora szkoły oraz nagród przyznawanych przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty.

2. Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa od nagrody organu 
prowadzącego.

3. Nagroda dyrektora może być przyznana w wysokości do 100% 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

4. Nagroda organu prowadzącego może być przyznana w wysokości 
do 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

ROZDZIAŁ III.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do udostępnienia treści regulaminu 
wszystkim nauczycielom.



Wzór Wniosku

Wniosek o przyznanie 

Nagrody Starosty Sierpeckiego

Dla Pani/Pana

Data urodzenia -

Wykształcenie

Staż pracy pedagogicznej -

Nazwa szkoły/placówki

Stanowisko -

Otrzymane dotychczas nagrody - 

Ocena pracy -

Uzasadnienie



UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr . .2018

RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia marca 2018 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki

Wydział Oświaty i Zdrowia wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia kryteriów i tiybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Sierpecki.

Do chwili obecnej określenie kryteriów i trybu przyznawania nagród 
zawarte było w jednej uchwale Nr 95.XVI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 
2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Sierpecki. Mając na względzie ostatnie orzecznictwa sądów 
administracyjnych poruszających m. in. sprawę regulaminowego charakteru 
aktów prawa miejscowego, określenie kryteriów i trybu przyznawania nagród 
zostało zawarte w odrębnej uchwale Rady Powiatu na podstawie art. 49 ust. 2 
w zw. z art. 91d pkt b Karty Nauczyciela i ma charakter prawa miejscowego 
oraz podlega konsultacji ze związkami zawodowymi nauczycieli na podstawie 
art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. Na prośbę związków 
zawodowych w dniu 15.03.2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli organu 
prowadzącego i związków zawodowych zrzeszających nauczycieli szkół 
i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat 
sierpecki w sprawie uzgodnień dotyczących w/w uchwały. Na spotkaniu 
pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki 
jest zasadne.

Jan Laskowski


