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REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI SP w Brzączowic ach 

 

Na podstawie Art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 

z późniejszymi zmianami) ustala się niniejszy regulamin przyznawania nagród ze specjalnego 

funduszu nagród, zwany dalej Regulaminem, dla nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii Ko-

nopnickiej w Brzączowicach. 

§ 1 

Nagrody otrzymują nauczyciele za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze,  

a w szczególności: 

1) w zakresie pracy wychowawczej polegającej na: 

- integracji klasy, aktywności społecznej uczniów, 

- udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, 

- prowadzeniu urozmaiconej działalności wychowawczej, 

2) w zakresie pracy dydaktycznej polegającej na stwierdzonych bardzo dobrych wynikach  

w nauczaniu danego przedmiotu, zakwalifikowaniu uczniów do finałów konkursów 

przedmiotowych, prowadzeniu własnych innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

wdrażaniu własnych programów autorskich, stosowaniu indywidualnego toku lub progra-

mu nauczania dla wybranych uczniów itp., 

3) w zakresie pracy opiekuńczej polegającej na: 

- zapewnieniu pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub ży-

ciowej, 

- prowadzeniu działalności mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży narkomanii, al-

koholizmu i chuligaństwa, 

- organizowaniu współpracy szkoły z placówkami kulturalnymi, naukowymi, z zakładami 

pracy, 

4) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez: 

- doskonalenie własnego warsztatu pracy, 

- aktywną pomoc w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli, 

- kierowanie zespołem samokształceniowym, prowadzenie lekcji koleżeńskich itp. 

§ 2 

1. Nauczycielowi nagrodę przyznaje Dyrektor Szkoły, rozpatrując wnioski przynajmniej raz  

w roku szkolnym, np. z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

2. Wnioski z uzasadnieniem oraz proponowaną wysokością nagrody składać może dyrektor  dla 

podległych mu nauczycieli. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 powinny być zaopiniowane przez zakładową organizację 

związkową. 
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§ 3 

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo o jej przyznaniu, wraz z uza-

sadnieniem, którego odpis zamieszcza się w jego aktach osobowych. 

§ 4 

Dyrektor Szkoły przynajmniej raz w roku informuje Radę Pedagogiczną o wykorzystaniu fundu-

szu nagród, w tym o liczbie i wysokości przyznanych nagród. 

§ 5 

1. Dyrektor Szkoły występuje z wnioskiem do organu nadzorującego szkołę, po zaopiniowaniu 

go przez organ prowadzący szkołę, o przyznanie nagrody Kuratora Oświaty lub Ministra Edu-

kacji Narodowej dla wyróżniających się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

nauczycieli zatrudnionych w kierowanej przez niego placówce. 

2. Nagrodę Kuratora Oświaty może otrzymać nauczyciel, który osiągnął liczące się w skali wo-

jewództwa wyniki w pracy pedagogicznej. 

3. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej może otrzymać nauczyciel, który osiągnął liczące się 

w skali kraju wyniki w pracy pedagogicznej. 

§ 6 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, po porozumieniu z zakładowymi organizacjami 

związkowymi (przedstawicielstwem pracowników) 

___________________________________    ________________________ 

           (przedstawiciel pracowników)           (dyrektor szkoły) 

 

 


