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Załącznik 

do Uchwały Nr XVIII/489/16 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 25 kwietnia 2016r. 

 

REGULAMIN 

Określający kryteria i tryb przyznawania nagród  

dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

 

§ 1. 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 z późn. zm.); 

2) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach  

i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela, dla których organem 

prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego;  

3) szkołach bez bliższego określenia – rozumie się przez to szkoły i placówki oraz inne 

jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1  pkt 1 i 4 Karty Nauczyciela. 

 

§ 2. 

 

1. Tworzy się specjalny fundusz nagród na podstawie art. 49 ust. 1 Karty Nauczyciela  

w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach. 

2. Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród: 

1) 0,6% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w danej szkole 

przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół dla nauczycieli, 

2) pozostałe środki przeznacza się na nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

dla nauczycieli. 
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§ 3. 

 

1. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje nagrody I i II stopnia. 

2. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podejmuje Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego po zasięgnięciu opinii Komisji w składzie: 

1) dwóch przedstawicieli Departamentu Edukacji i Nauki, 

2) po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur nauczycielskich związków 

zawodowych. 

3. W uzasadnionych przypadkach, nagroda może być przyznana przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego z własnej inicjatywy. 

4. Nagroda ma charakter uznaniowy i wypłacana jest w formie pieniężnej. 

 

§ 4. 

 

Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz innych wydarzeń  

i uroczystości. 

§ 5. 

 

Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który: 

1) przepracował w szkole co najmniej jeden rok, 

2) posiada wyróżniającą ocenę pracy, 

3) wzorowo wypełnia zadania statutowe szkoły oraz zadania wynikające  

z zajmowanego stanowiska. 

 

§ 6. 

 

1. Nagroda Zarządu Województwa Wielkopolskiego jest przyznawana  

      w szczególności za: 

1) wzbogacanie form i podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania 

nowatorskich metod pracy, 

2) publikowanie prac naukowych i popularnonaukowych związanych z warsztatem 

pracy, 
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3) pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych,  

4) organizowanie imprez szkolnych, środowiskowych oraz współudział w organizacji 

imprez o charakterze wojewódzkim, bądź o zasięgu krajowym, 

5) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

6) wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia 

zawodowego, 

7) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki oraz prezentowanie własnego dorobku 

zawodowego, 

8) wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

9) współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym, 

10) inne działania na rzecz oświaty. 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora nagroda Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego przyznawana jest ponadto za: 

1) wyróżniającą organizację pracy szkoły w zakresie administracyjnym, finansowym  

i gospodarczym oraz właściwe prowadzenie polityki kadrowej, 

2) promocję szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz, 

3) prawidłową politykę doskonalenia zawodowego nauczycieli, wspieranie inicjatyw 

nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego, 

4) dbałość o stan techniczny i estetykę   nieruchomości oraz podejmowanie działań  

w zakresie modernizacji bazy dydaktycznej szkoły, 

5) prawidłową realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, 

słuchaczom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

6) realizowanie projektów wspierających rozwój szkoły, finansowanych ze środków 

zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem środków unijnych, 

7) prawidłowe sprawowanie nadzoru pedagogicznego udokumentowane wynikami  

z ewaluacji i kontroli, 

8) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

 

§ 7. 

 

1. Z wnioskiem o nagrodę Zarządu Województwa Wielkopolskiego dla dyrektora szkoły 

mogą wystąpić: 
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1) Wielkopolski Kurator Oświaty, 

2) rada pedagogiczna, rada programowa, 

3) nauczycielskie związki zawodowe, 

2. Z wnioskiem o nagrodę Zarządu Województwa Wielkopolskiego dla nauczycieli mogą 

wystąpić: 

1)  dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela, 

2) wojewódzkie reprezentatywne struktury nauczycielskich związków zawodowych. 

3. W uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki może wystąpić 

z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela. 

4. Propozycje nagród dla dyrektorów szkół przygotowuje Departament Edukacji i Nauki. 

Zaakceptowany przez Decernenta wykaz podlega zaopiniowaniu przez Komisję, o której 

mowa w § 3 ust. 2. 

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 należy złożyć w Departamencie Edukacji i Nauki  

w terminie do 10 lipca danego roku. 

 

§ 8.  

 

1. Oceny merytorycznej wniosków o nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

dokonuje Komisja, o której mowa w § 3 ust. 2, przyznając punkty od 0 do 2 za każde 

kryterium wskazane w § 6, przy czym: 

1) 0 pkt oznacza, że kryterium nie zostało spełnione, 

2) 1 pkt oznacza, że kryterium zostało spełnione w podstawowym zakresie, 

3) 2 pkt oznaczają, że kryterium zostało spełnione w ponadprzeciętnym zakresie. 

2. Komisja opiniuje pozytywnie wnioski, które uzyskają co najmniej 50% ogólnej liczby 

możliwych punktów i rekomenduje kandydatów do nagrody I i II stopnia.  

 

§ 9. 

 

1. Wniosek o przyznanie nagrody zawiera: 

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela, 

2) rok urodzenia oraz staż pracy pedagogicznej, 

3) stanowisko i miejsce pracy, 

4) wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy stwierdzenia uogólniającego oraz datę 

otrzymania oceny pracy, 
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5) informację o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, organu 

prowadzącego i dyrektora szkoły wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania, 

6) uzasadnienie ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć od daty otrzymania ostatniej 

nagrody, o której mowa w pkt 5, 

7) datę i podpis składającego wniosek. 

2. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 zawiera ponadto: 

1) opinię rady pedagogicznej lub rady programowej, 

2) opinię działających w szkole związków zawodowych. 

 

§ 10.  

 

Dyplom przyznanej nauczycielowi nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego włącza 

się do jego akt osobowych. 

 

§ 11. 

 

Nagrody dyrektora szkoły mogą być przyznane w szczególności za: 

1) osiąganie bardzo dobrych wyników nauczania, prowadzenie działalności 

wychowawczej poprzez organizowanie wycieczek, udział uczniów w imprezach 

kulturalnych i sportowych, 

2) podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod 

nauczania i wychowania, 

3) opracowanie programów i publikacji, 

4) przygotowanie i organizowanie działań zbiorowych takich jak imprezy edukacyjne, 

kulturalne i sportowe oraz okazjonalnych uroczystości w szkole, 

5) uczestniczenie w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, 

6) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej oraz informacyjnej  

i bibliograficznej, 

7) wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia 

zawodowego, 

8) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki oraz prezentację własnego dorobku 

zawodowego, 

9) czynny udział w przygotowywaniu planu pracy oraz innych dokumentów niezbędnych 

dla funkcjonowania szkoły. 
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§ 12. 

 

1. Wnioski o nagrodę dyrektora szkoły mogą składać: 

1) rada pedagogiczna, rada programowa, 

2) zakładowa organizacja związkowa. 

2. Dyrektor szkoły może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, rady programowej oraz zakładowych organizacji związkowych. 

3. W przypadku rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dyrektor 

zobowiązany jest zasięgnąć opinii zakładowej organizacji związkowej.  

4. W przypadku rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 dyrektor 

zobowiązany jest zasięgnąć opinii rady pedagogicznej, rady programowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 


