
UCHWAŁA NR 261/LVI/18
RADY GMINY SIERPC

z dnia 14 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018r. Poz. 994), art 30 ust 6, art. 49 ust. 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018r. poz. 967 ze zmianami) oraz w związku z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014r. Poz. 416 z późniejszymi zmianami), 
po uzgodnieniu zmiany Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Sierpc ze związkami zawodowymi tj. Oddział Powiatowy ZNP w Sierpcu oraz Zarząd 
MOZPOiW NSZZ „Solidarność” w Sierpcu Rada Gminy Sierpc uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr 133/XXXI/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 27.02.2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc (Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego Nr 54, poz. 1349, ze zmianami), w załączniku do Uchwały „Regulamin wynagrodzeń 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc” w § 33  wprowadza się 
następujące zmiany:

1) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

2) dodaje się ust. 2 - 11 w brzmieniu:

„2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i mogą być przyznane 
nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej.

3. Nagrody przyznaje się 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

4. Nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole są przyznawane 
z inicjatywy dyrektora szkoły.

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wójta gminy dla nauczyciela może wystąpić dyrektor szkoły, 
w której nauczyciel jest zatrudniony.

6. Nagrody wójta gminy dla dyrektorów szkół są przyznawane z inicjatywy wójta.

7. Wniosek o przyznanie nagrody wójta dla nauczyciela powinien zawierać co najmniej:

- imię i nazwisko nauczyciela,

- dane o stażu pracy nauczyciela w danej szkole oraz całej pracy nauczycielskiej,

- datę i stopień ostatniej oceny pracy nauczyciela,

- dane o dotychczas otrzymanych nagrodach i rok otrzymania nagrody,

- uzasadnienie wniosku.

8. Wnioski o przyznanie nagrody wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej należy składać do dnia 
30 września każdego roku do Wójta Gminy Sierpc.

9. Przy przyznawaniu nagród nauczycielom uwzględnia się następujące kryteria:

1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności wyniki uczniów 
w nauce z uwzględnieniem różnicy uzdolnień oraz wyniki w pracy z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych,

2) podejmowanie działań innowacyjnych w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania 
i wychowania,
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3) aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej,

4) aktywne działanie w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska 
lokalnego,

5) inicjatywę w zapewnieniu pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej,

6) różnorodne formy współpracy z rodzicami uczniów,

7) systematyczne doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i wychowawczych, branie 
udziału w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

8) udzielanie pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie 
nauczyciela.

10. Przy przyznawaniu nagród dyrektorom uwzględnia się następujące kryteria:

1) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole poprzez stawianie właściwych 
wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom administracji i obsługi,

2) dbałość o wysoki poziom edukacji poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły, odpowiednie 
sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) kształtowanie właściwej polityki kadrowej poprzez wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju 
zawodowym,

4) pozyskiwanie środków z funduszy europejskich poprzez udział szkoły w realizacji projektów 
edukacyjnych,

5) umiejętne i oszczędne gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły,

6) czynny udział w działalności społecznej, kulturalnej bądź oświatowej na rzecz środowiska 
lokalnego,

7) prawidłową współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu 
dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz organem prowadzącym.

11. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje pisemne potwierdzenie, którego kopię 
włącza się do akt osobowych nauczyciela.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

  

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Andrzej Kanigowski
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