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UCHWAŁA NR XLIV/771/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia „Regulaminu w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za
ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań
statutowych szkoły”
Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się „Regulamin w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań
statutowych szkoły”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXIV/230/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie
ustalenia dla jednostek organizacyjnych oświaty Województwa Świętokrzyskiego „Regulaminu w sprawie
trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznowychowawczej, opiekuńczo-dydaktycznej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły”
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2005 r. Nr 79, poz. 1068),
2) uchwała Nr XXXVII/449/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/230/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego
2005 r. w sprawie ustalenia dla jednostek organizacyjnych oświaty Województwa Świętokrzyskiego
„Regulaminu w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-dydaktycznej oraz realizacji innych zadań
statutowych szkoły” (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2006 r. Nr 152, poz. 1788).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

WICEPRZWODNICZĄCY
SEJMIKU
JÓZEF GRABOWSKI
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/771/14 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26
czerwca 2014 r.

Regulamin
w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań
statutowych szkoły

Postanowienia wstępne
§ 1.
1. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w
zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań
statutowych szkoły lub placówki ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie
Województwa Świętokrzyskiego (budżetach jednostek organizacyjnych oświaty).
2. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach i innych
jednostkach edukacyjnych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie.
3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1/. dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektorów szkół i innych jednostek
edukacyjnych, wymienionych w ust. 2,
2/. nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i innych jednostkach edukacyjnych,
wymienionych w ust. 2,
3/. radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć także radę programową,
4/. szkole – należy przez to rozumieć szkoły i inne jednostki edukacyjne, wym. w ust. 2.

Sposób podziału środków i wysokość nagród
§ 2.
1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości
co najmniej 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje
dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły.
2. Wysokość nagród, w ramach środków wymienionych w ust. 1, ustala corocznie:
1/. dla nauczycieli - dyrektor szkoły,
2/. dla dyrektorów, wicedyrektorów, innych pracowników pedagogicznych – Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego,
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przy czym nagroda dyrektora nie może stanowić więcej niż 80% wysokości nagrody
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla wyróżnionych nauczycieli.
3. Departament właściwy ds. edukacji i nauki corocznie poinformuje dyrektorów szkół o wysokości
planowanych nagród Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Kryteria przyznawania nagród
§ 3.
1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są
nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze i
realizację innych zadań statutowych w szkole.
2. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom, którzy posiadają aktualną wyróżniającą ocenę
pracy i przepracowali w szkole co najmniej 1 rok, przy czym:
1/. nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego może być przyznana dyrektorom

i nauczycielom spełniającym co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w ust. 3,
2/. nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielom spełniającym co najmniej 3

z kryteriów, o których mowa w ust. 3.
3. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagród:
1/. w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
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 ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów l-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, takie jak:
nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły, imprezy
kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole przez organizowanie
wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach
i spotkaniach,
g) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
h) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
i) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
j) sprawuje opiekę na organizacjami społecznymi działającymi w szkole,
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k) posiada szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania
i oceniania,
l) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej
z innymi nauczycielami,
m) posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy
dydaktyczno-wychowawczej,
n) opracowuje i wdraża nowatorskie projekty edukacyjne,
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 alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły 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,
3/. w zakresie innej działalności statutowej szkoły:
a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej,
b) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,
c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,
d) prawidłowo realizuje budżet szkoły (plan finansowy),
e) aktywnie współpracuje z samorządem terytorialnym, radą pedagogiczną oraz innymi
organami funkcjonującymi w szkole,
f) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,
g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,
h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
i) wzorowo kieruje szkołą,
j) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną,
k) wspomaga szkoły (biblioteki szkolne) i placówki w diagnozowaniu ich potrzeb
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, w tym z wykorzystywaniem technologii informacyjnokomunikacyjnych,
4/. w zakresie działalności pozaszkolnej:
a) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
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b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela,
c) promuje szkołę poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych, stowarzyszeń
oraz instytucji.

Tryb przyznawania nagród
§ 4.
1. Nagrodę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 przyznaje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego:
a/. dla dyrektora szkoły - z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej szkoły lub
zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej nauczycieli,
b/. dla nauczyciela zatrudnionego w szkole – na wniosek dyrektora szkoły (po uprzednim
zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną), rady pedagogicznej szkoły lub zakładowej
organizacji związkowej zrzeszającej nauczycieli.
2. Nagrodę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 przyznaje nauczycielom zatrudnionym w szkole
dyrektor szkoły:
a/. z własnej inicjatywy - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
b/. na wniosek rady pedagogicznej lub zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej
nauczycieli.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,
w terminie do 15 września danego roku.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszego regulaminu.

Ustalenia końcowe
§ 5.
1. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się
w jego teczce akt osobowych.
2. Nagrody, o których mowa w § 2 ust. 1, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać nagrody w innym terminie, przy
czym dyrektor szkoły musi uzyskać zgodę członka Zarządu Województwa, do kompetencji
którego należy nadzór nad szkołami.
§ 6.
Regulamin został uzgodniony z Zarządem Okręgu Świętokrzyskiego ZNP w Kielcach oraz
Regionalną Radą Sekcji NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Kielcach.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–7–

Poz. 2082

Załącznik do regulaminu w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla
nauczycieli przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-dydaktycznej oraz realizacji innych zadań
statutowych szkoły

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Panu/Pani
...............................................................................................................................................................................................
urodzonemu/ej ............................................................................................................................. .........................................
(data Ii miejsce urodzenia)

...............................................................................................................................................................................................
(wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce)

zatrudnionemu/ej w ...............................................................................................................................................................
(nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)

................................................................................................................................................................................................
(stanowisko)

................................................................................................................................................................................................
(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora rok otrzymania)

................................................................................................................................................................................................
ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień)

Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

Opinia rady pedagogicznej

Organ sporządzający wniosek

...........................................

................................

.......................................

(miejscowość i data)

(pieczęć)

(podpis)

Organ przedstawiający wniosek Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego

...........................................

................................

.......................................

(miejscowość i data)

(pieczęć)

(podpis)

