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Regulamin 

określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli  
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński 

 
 
§ 1. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych  
w jednostkach oświatowych za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  
w czasie zajęć oraz realizacji innych zadań statutowych tych jednostek. 
 
§ 2. 1. Fundusz na nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
tworzony jest w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gryfiński. 
2. Ustala się następujący podział funduszu nagród: 

1) 30% funduszu na nagrody – do dyspozycji organu prowadzącego – z przeznaczeniem 
na nagrody Starosty, 

2) 70% funduszu na nagrody – do dyspozycji dyrektorów szkół i placówek –   
z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora. 

3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi niezależnie od stopnia awansu zawodowego, 
po przepracowaniu w szkole/placówce co najmniej jednego roku. 
4. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie 
niż określony w ust. 4. 
 
§ 3.1. Wysokość nagrody Starosty jest ustalana corocznie, przy czym nie może przekroczyć 
80% wartości nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 
2. Wysokość nagrody Dyrektora nie może przekroczyć 80% wartości nagrody Starosty. 
 
§ 4. 1. Nagroda Starosty może zostać przyznana na wniosek dyrektora, po zasięgnięciu opinii 
rady pedagogicznej; 
2. Wnioski o nagrodę Starosty mogą także składać organizacje związkowe zrzeszające 
nauczycieli. 
3. Nagroda może również zostać przyznana z własnej inicjatywy Starosty lub Zarządu 
Powiatu. 
4. Wnioski o nagrodę Starosty rozpatruje Zarząd Powiatu. 
 
§ 5. 1. Nagrodę Starosty może otrzymać nauczyciel, w tym także dyrektor szkoły/placówki, 
wzorowo spełniający obowiązki o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela, oraz spełniający 
odpowiednio: 

1) co najmniej cztery kryteria wymienione w ust. 2, w przypadku nauczyciela; 
2) co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w ust. 2 i co najmniej trzy kryteria 

wymienione w ust. 3, w przypadku dyrektora szkoły. 
2. Przy przyznawaniu nagród nauczycielom, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1, bierze się pod 
uwagę: 



1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności wyniki 
uczniów w nauce z uwzględnieniem różnicy uzdolnień, dotyczy to także wyników  
w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

2) wprowadzanie innowacji i nowatorstwa pedagogicznego, skutkujących efektami  
w procesie kształcenia i wychowania oraz działania skutkujące jakościowym 
rozwojem szkoły; 

3) aktywne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej: 
a) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych i wychowawczych; 
b) aktywne działanie w tworzeniu dodatkowej oferty edukacyjnej i wychowawczej 

dla uczniów; 
c) udział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych; 
d) różnorodne formy współpracy z rodzicami; 
e) zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej 

pomocy ze strony szkoły. 
3. Przy przyznawaniu nagród dyrektorom, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2, bierze się pod uwagę: 

1) dbałość o jakość pracy szkoły; 
2) osiąganie dobrych wyników w pracy wychowawczej, dydaktycznej szkoły poprzez 

stawianie właściwych wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom 
administracji i obsługi; 

3) kształtowanie polityki kadrowej poprzez wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju 
zawodowym; 

4) udział szkoły w projektach europejskich i organizację współpracy z zagranicą; 
5) racjonalne pozyskiwanie i wydatkowanie środków pozabudżetowych; 
6) współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu 

dydaktyczno-wychowawczego szkoły. 
 
§ 6.1. Nagroda Dyrektora może zostać przyznana na wniosek: rady pedagogicznej, rady 
szkoły, rady rodziców, a także organizacji związkowej zrzeszającej nauczycieli. 
2. Nagroda może również zostać przyznana z własnej inicjatywy dyrektora szkoły/placówki. 
3. Nagrodę przyznaje nauczycielowi, dyrektor szkoły/placówki. 
 
§ 7.1. Nagrodę Dyrektora może otrzymać nauczyciel, wzorowo spełniający obowiązki  
o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela, oraz spełniający co najmniej cztery kryteria 
wymienione w § 5 ust. 2. 
 
§ 8.1.Wzór wniosku o nagrodę Starosty lub nagrodę Dyrektora określono w załączniku do 
regulaminu. 
2. Wnioski o nagrodę Starosty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego  
w Gryfinie w terminie do 20 września każdego roku. 
3. Termin i miejsce składania wniosków o nagrodę Dyrektora, określi dyrektor, o czym 
poinformuje wszystkich zainteresowanych. 
4. Nauczyciel któremu przyznana została nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis 
umieszcza się w jego aktach osobowych. 
 
 

                                                                                            
                                                                                                                 

 
 
 
 



Załącznik do regulaminu 
 

 
(pieczęć nagłówkowa szkoły/placówki 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE  
NAGRODY STAROSTY/ DYREKTORA 

 
 
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Starosty Gryfińskiego/ Dyrektora 
 

Pani/Panu  
 (imię i nazwisko nauczyciela) 

zatrudnionej/mu w  
 
 

 (nazwa i adres szkoły/placówki) 

od dnia  na stanowisku  

posiadającej/mu*) wykształcenie  

stopień awansu zawodowego nauczyciela  i  lat stażu pracy pedagogicznej 
 

(dotychczas otrzymane nagrody: Ministra, Kuratora Oświaty, Starosty, Dyrektora – rok otrzymania) 

 

Uzasadnienie: 
(należy przedstawić osiągnięcia kandydata zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie) 
 
 
 
 
 
 
 
Opinia Rady Pedagogicznej: (data posiedzenia i nr protokołu) 
 
Rada Pedagogiczna …………………………………………………………………………………. na posiedzeniu w dniu  
…………………. pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pani/Pana ………………………………………………………. 
do nagrody Starosty Gryfińskiego/Dyrektora (protokół nr ………..) 
 
   

(miejscowość, data)  (podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
 
Adnotacja o przyznaniu nagrody: 
 

 

 

 

 


