Załącznik do Uchwały Nr XVII/310/12
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 stycznia 2012 r.

Kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród
§1
Nauczycielowi, który pracuje w szkole, za jego osiągnięcia moŜe być przyznana nagroda:
1) Dyrektora szkoły - przez dyrektora;
2) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przez Zarząd Województwa.
§2
Fundusz nagród tworzy się w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§3
1. Fundusz, o którym mowa w § 2 zostaje rozdzielony następująco:
1) 20 % funduszu, pozostawia się w dyspozycji organu prowadzącego,
z przeznaczeniem na nagrody Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
2) 80 % funduszu, pozostawia się w dyspozycji dyrektorów szkół i placówek
oświatowych z przeznaczeniem na nagrody dyrektorów, dzieląc na poszczególne
szkoły i placówki proporcjonalnie do wielkości planowanych rocznych wynagrodzeń
osobowych nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach.
2. Wysokość Nagrody Zarządu określa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
a wysokość Nagrody Dyrektora, określa dyrektor szkoły w ramach posiadanych na ten cel
środków.
§4
Nagrody, o których mowa w § 3 mogą być przyznane zarówno z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, jak teŜ z okazji innych wydarzeń, waŜnych dla szkoły (placówki) oraz
pracujących w niej nauczycieli.
§5
Nagroda Zarządu Województwa moŜe być przyznawana:
1) dyrektorom i innym nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze - za wzorowe
wywiązywanie się z obowiązków oraz za osobisty wkład w rozwój i wysokie wyniki
osiągane przez szkołę (placówkę);
2) nauczycielom za wysokie osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej
lub opiekuńczej.
§6
Nagrodę Zarządu Województwa mogą otrzymać nauczyciele, którzy:
1) posiadają wysokie osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej, w tym w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz innych zadań
statutowych szkoły;
2) uzyskali pozytywną opinię Rady Pedagogicznej;
3) przepracowali w szkole (placówce) co najmniej rok.

§7
Nagrodę Zarządu Województwa mogą otrzymać dyrektorzy, którzy:
1) spełniają kryteria określone w § 6 pkt. 1 i 3;
2) posiadają zasługi w ochronie i rozwoju bazy materialnej szkoły (placówki);
3) przygotowują i realizują przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla procesu
dydaktyczno-wychowawczego;
4) aktywnie współpracują ze środowiskiem, instytucjami wspomagającymi szkołę, radą
pedagogiczną, radą programową, radą szkoły, radą rodziców lub innymi właściwymi
organami statutowymi szkoły lub placówki oświatowej oraz związkami zawodowymi;
5) organizują pomoc dla młodych nauczycieli, w celu właściwej adaptacji do zawodu;
6) tworzą warunki do awansu zawodowego nauczycieli, wzorowej organizacji pracy,
wdraŜania innowacji pedagogicznych, dbają i rozwijają bazę materialną placówki.
§8
1. Z wnioskiem o Nagrody Zarządu Województwa mogą wystąpić:
1) Marszałek Województwa;
2) dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego;
3) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej w stosunku do nauczycieli;
4) statutowo uprawnione organizacje związków zawodowych zrzeszające nauczycieli.
2. Z danej szkoły (placówki) w roku szkolnym moŜna wytypować do Nagrody Zarządu
Województwa maksymalnie 2 osoby. ZastrzeŜenie to nie dotyczy sytuacji, w której
wnioskodawcą jest Marszałek Województwa lub dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu.
3. Podmiot występujący z wnioskiem o przyznanie Nagrody Zarządu Województwa
dyrektorowi szkoły bądź placówki, winien zawiadomić o tym Radę Pedagogiczną lub inny
właściwy organ statutowy szkoły lub placówki, nie później niŜ do dnia 10 września kaŜdego
roku.
§9
Wniosek o przyznanie Nagrody Zarządu Województwa powinien zawierać:
1) dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, staŜ pracy pedagogicznej, nauczany
przedmiot (specjalność), stopień awansu zawodowego;
2) informację o dotychczas otrzymanych nagrodach i wyróŜnieniach z zaznaczeniem roku
przyznania;
3) merytoryczne uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody;
4) informację o pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej lub innego właściwego organu
statutowego szkoły lub placówki (z wyjątkiem dyrektora);
5) informację o zawiadomieniu Rady Pedagogicznej lub innego właściwego organu
statutowego szkoły lub placówki, w przypadku wystąpienia z wnioskiem o nagrodę dla
nauczyciela będącego dyrektorem placówki;
6) informację o zawiadomieniu dyrektora placówki, o wystąpieniu z wnioskiem
o przyznanie nagrody dla nauczyciela, jeŜeli wnioskodawcami są podmioty określone
w § 8 ust.1 pkt 4.
§ 10
Wniosek o przyznanie Nagrody Zarządu Województwa składa się na formularzu
stanowiącym załącznik do niniejszych Kryteriów i trybu.
§ 11
Tryb składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody Zarządu Województwa jest
następujący:

1) wniosek jest składany w 1 egzemplarzu do Departamentu Edukacji i Sportu
do dnia 14 września kaŜdego roku. Decydująca jest data złoŜenia
w sekretariacie lub data stempla pocztowego;
2) Departament dokonuje oceny poprawności wniosków pod względem formalnym.
W przypadku stwierdzenia wad formalnych, wnioskodawca moŜe być wezwany do ich
usunięcia w terminie 3 dni;
3) Zarząd Województwa moŜe powołać Komisję ds. nagród, która pełnić będzie rolę
opiniotwórczo-doradczą. Stanowisko Komisji nie jest wiąŜące dla Zarządu Województwa.
§ 12
1. Nagrody Dyrektora, mogą być przyznane nauczycielom, którzy przepracowali w danej
szkole lub placówce oświatowej co najmniej rok oraz posiadają wysokie osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, a w szczególności:
1) wyróŜniająco wywiązują się z powierzonych zadań;
2) twórczo rozwiązują zaistniałe problemy oraz podejmują własne inicjatywy słuŜące
rozwojowi szkoły lub placówki oświatowej;
3) aktywnie reprezentują szkołę lub placówkę oświatową w róŜnorodnych działaniach
edukacyjnych;
4) poszerzają kwalifikacje zawodowe poprzez uczestniczenie w róŜnorodnych formach
dokształcania i doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe, szkolenia, kursy);
5) wykazują się znajomością obowiązujących przepisów prawa oświatowego
i prawidłowym ich stosowaniem w realizacji powierzonych zadań;
6) pozyskują dodatkowe środki na działalność statutową szkoły lub placówki oświatowej;
7) zintegrowali klasy lub grupy wychowawcze, prowadzą twórczą działalność
wychowawczą;
8) przygotowują i realizują znaczące imprezy szkolne;
9) stosują róŜnorodne metody i formy pracy, dostosowane do moŜliwości uczniów;
10) przygotowują uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
11) współpracują z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami prowadzącymi
działalność kulturalną, dydaktyczną, wychowawczą lub opiekuńczą, zbieŜną
z działalnością statutową szkoły lub placówki oświatowej.
2. Nagrody dyrektorów szkół i placówek oświatowych przyznają dyrektorzy tych jednostek
z własnej inicjatywy lub na wniosek organów statutowych tych szkół lub placówek.
§ 13
Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom lub list gratulacyjny,
którego odpis włącza się do jego akt osobowych.

Wzór wniosku

Załącznik do Regulaminu

Pieczątka wnioskodawcy

Wniosek
o przyznanie nauczycielowi nagrody
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dyrektora szkoły /placówki*

1. Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody

Pani/Panu.....................................................................................................................................................................

urodzonej/nemu...........................................................................................................................................................
(data)

posiadającej/emu wykształcenie.................................................................................................................................

zatrudnionej/nemu w ..................................................................................................................................................
(nazwa szkoły lub placówki)

na stanowisku (przedmiot, specjalność)......................................................................................................................

2. StaŜ pracy pedagogicznej kandydata......................................................................................................................

3. Stopień awansu zawodowego kandydata................................................................................................................
4. Informacja o dotychczas otrzymanych nagrodach i wyróŜnieniach kandydata, z zaznaczeniem roku
przyznania:
1) nagrody dyrektora szkoły (placówki)..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2) nagrody organu prowadzącego............................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
3) nagrody organu nadzoru pedagogicznego...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4) nagrody Ministra właściwego do spraw edukacji..............................................................................................
...................................................................................................................................................................................
5) inne nagrody.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
…………………………
(data, podpis, pieczęć)

5. Uzasadnienie wniosku ze szczególnym uwzględnieniem zasług i osiągnięć od czasu otrzymania ostatniej
nagrody Zarządu Województwa, Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej

…………………
………………………….
data
podpis, pieczęć wnioskodawcy
*6.Oświadczam, Ŝe:
• został spełniony warunek określony w § 9 pkt 6 niniejszego regulaminu.
• Rada Pedagogiczna szkoły (placówki) pozytywnie zaopiniowała wniosek o nagrodę na posiedzeniu
w dniu............................
• Rady Pedagogiczna została poinformowana o wystąpieniu z wnioskiem dla dyrektora szkoły (placówki)

* niepotrzebne skreślić

.................................................................
(data, podpis, pieczęć wnioskodawcy

* wniosek naleŜy sporządzić na 1 kartce (dwustronnie) czcionką nie mniejszą niŜ 8.
Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku do
realizacji procesu przyznawania nagród, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
……………………………………….
(data, podpis, kandydata)

