
UCHWAŁA NR XXIX/206/2021 
 

RADY GMINY MURÓW 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie 
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2215 z późn. zm.), Rada Gminy Murów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

§ 2. 1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Murów stanowi 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych 
nauczycieli w budżecie Gminy Murów. 

2. Środki o których mowa  w ust. 1 dzieli się następująco: 

1) 20 % przeznacza się na nagrody organu prowadzącego, zwane nagrodą Wójta Gminy Murów; 

2) 80 % przeznacza się na nagrody dyrektora. 

3. Środki, o których mowa w ust. 2 umieszcza się w planach finansowych szkół. 

§ 3. Nagroda Wójta Gminy Murów oraz nagroda dyrektora mogą być przyznane nauczycielowi po 
przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku. 

§ 4. Nagroda Wójta Gminy Murów lub nagroda dyrektora mogą być przyznane nauczycielowi, który spełnia co 
najmniej sześć z następujących kryteriów: 

1) dba o wysoką jakość zajęć dydaktycznych poprzez stałe podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej 
i metodycznej; 

2) osiąga wymierne efekty w pracy dydaktycznej (konkursy przedmiotowe, olimpiady, zawody sportowe, wysokie 
wyniki na egzaminach); 

3) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi lub uczniami mającymi trudności w nauce; 

4) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej; 

5) doskonali swój warsztat pracy; 

6) realizuje własne autorskie programy nauczania; 

7) podejmuje działania na rzecz aktywizacji udziału rodziców w życiu szkoły; 

8) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole; 

9) angażuje się w działalność pozalekcyjną; 

10) przygotowuje i wzorowo organizuje wydarzenia szkolne lub środowiskowe; 

11) wykazuje dbałość o dobry wizerunek szkoły oraz promuje ją na zewnątrz; 

12) realizuje działania innowacyjne; 

13) realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę; 

14) aktywnie uczestniczy w projektach finansowanych ze środków unijnych; 

15) wykazuje szczególną dbałość o mienie szkoły, wzbogaca bazę dydaktyczną; 

16) prowadzi efektywne działania w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych. 

§ 5. 1. Nagrodę ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły. 
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2. Nagrodę ze środków pozostających w dyspozycji organu prowadzącego przyznaje Wójt Gminy Murów: 

1) na wniosek dyrektora placówki oświatowej - nagroda dla nauczyciela; 

2) z własnej inicjatywy - nagroda dla dyrektora. 

3. Wniosek dyrektora placówki o przyznanie nauczycielowi Nagrody Wójta Gminy Murów podlega 
zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną placówki. Opinię dołącza się do wniosku w postaci wyciągu z protokołu 
posiedzenia rady pedagogicznej placówki. 

§ 6. 1. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

2. W uzasadnionych przypadkach nagrodę można przyznać w innym czasie. 

§ 7. Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Murów dla nauczyciela należy złożyć do dnia 25 września 
każdego roku w Sekretariacie Urzędu Gminy Murów. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Stanisław Onyszkiewicz 
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