
 
 Załącznik nr 1 do uchwały nr 

XIX/232/2004Rady Powiatu  
z dnia 10.11.2004 r. 
 

 
TRYB I KTYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK,  
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT GRYFIŃSKI 

 
 
 

§ 1 
 
1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi niezależnie od stopnia awansu 

zawodowego, zatrudnionemu w szkole/placówce prowadzonej przez Powiat Gryfiński po 
przepracowaniu w tej szkole lub placówce co najmniej jednego roku. 

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi za: 
1) wyróżniające się wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej, w szczególności za: 

a) podejmowanie działalności innowacyjnej – nowatorskiej metody nauczania              
i wychowania, 

b) osiąganie bardzo dobrych wyników w nauczaniu poprzez zakwalifikowanie 
uczniów do udziału w zawodach rejonowych, okręgowych i centralnych 
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajmowanie przez uczniów 
znaczących miejsc w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach 
rejonowych, okręgowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, 

c) osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi oraz z uczniami mającymi trudności         
w nauce, a także w pracy z uczniami trudnymi wychowawczo, 

d) przygotowanie i organizowanie uroczystości szkolnych lub o szerszym wymiarze 
(środowiskowe itp.) 

e) organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjść uczniów na spektakle teatralne, 
koncerty itp., 

f) organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, wypoczynkowym 
i kulturalnym, 

2) wyróżniające wyniki w pracy opiekuńczej, w szczególności za: 
a) pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 
b) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej, w szczególności 

narkomanii i alkoholizmu, 
c) organizowanie współpracy z organizacjami, rodzicami i innymi podmiotami           

w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej                        
i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 

3) inną działalność, w szczególności polegającą na: 
a) udzielaniu pomocy i wspieraniu młodych nauczycieli, podejmujących pracę            

w zawodzie nauczyciela, 
b) pracę na rzecz szkoły lub placówki w zakresie polepszenia bazy materialnej lub 

pozyskiwania sponsorów w tym celu, 
c) innych formach pracy na rzecz dzieci, młodzieży, współpracowników lub na 

rzecz szkoły czy placówki, 
d) udziale w różnych formach doskonalenia zawodowego. 
 
 



§ 2 
 
1. Nagrody przyznawane są zasadniczo z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz innych 

ważnych wydarzeń szkolnych i oświatowych. 
2. Szczegółowe zasady przyznawania nagrody dyrektora szkoły/placówki określa regulamin 

opracowany przez dyrektora w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. 
Regulamin uwzględnia kryteria określone w § 1 ust. 2. 

3. Nagrody dyrektora przyznaje dyrektor szkoły z inicjatywy własnej, na wniosek rady 
pedagogicznej, rady szkoły lub działających w szkole/placówce organizacji 
związkowych. 

4. Wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielowi nagrody, na miesiąc przed wręczeniem 
nagrody, opiniuje rada pedagogiczna szkoły oraz związek zawodowy funkcjonujący          
w danej szkole/placówce pod warunkiem przynależności związkowej tego nauczyciela. 

5. Wysokość nagrody dyrektora szkoły/placówki nie może przekroczyć 80% nagrody 
Starosty Gryfińskiego.  

6. Nauczyciel, któremu przyznana została nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis 
umieszcza się w aktach osobowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


