
ZARZĄDZENIE Nr 3 
Wójta Gminy Lichnowy ' 

Z dnia

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 118 poz. 1112 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy 
Lichnowy zarządza, co następuje:

§1

Ustanawia się Nagrodę Wójta Gminy Lichnowy dla pracowników pedagogicznych placówek 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Lichnowy.

§2

Przyjmuje się regulamin i tryb przyznawania nagrody, o której mowa w paragrafie 1 o treści 
podanej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



N r................
Załącz ' ' '  1 do Zarządzenia

z dnia ....

REGULAMIN NAGRODY WÓJTA GMINY 
LICHNOWY

I. ZASADY OGÓLNE

§i -

Wójt Gminy Lichnowy w związku z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 118 poz. 1112 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) 
dysponuje funduszem nagród w wysokości 0,4 % planowanego funduszu wynagrodzeń 
nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lichnowy.

Regulamin przyznawania nagrody Wójta Gminy Lichnowy za szczególne osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno -  wychowawczej zwany dalej Regulaminem określa zasady i tryb przyznawania 
nagród oraz ich wysokość ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

Nagroda przyznawana na zasadach i w trybie określonym w niniejszym regulaminie nosi 
nazwę Nagrody Wójta Gminy Lichnowy.

Nagrodę mogą otrzymywać nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Rada Gminy Lichnowy, po przepracowaniu w tej szkole co najmniej 2 lat.

1. Wysokość nagrody Wójta przyznawanej w danym roku wynosić będzie 75% 
średniomiesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni.

2. Ustala się limit 3 nagród Wójta Gminy Lichnowy rocznie w skali gminy.
3. Nagrody będą przyznawane głównie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
4. W szczególnie uzasadnionym przypadku może być w danym roku przyznana jedna 

dodatkowa nagroda w innym terminie niż wskazany w pkt 3 z uwagi na szczególne 
osiągnięcia zawodowe lub społeczne nauczyciela na rzecz środowiska lokalnego.

§ 2.

§3.

§ 4.

§ 5.
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II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE

§ 6 .

Nagroda Wójta może być przyznana nauczycielowi, który spełnia 5 kryteriów określonych 
w pkt 1. oraz co najmniej po jednym z kryteriów określonych w pkt 2 i 3 niniejszego 
paragrafu z następujących kryteriów:

1. w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga co najmniej dobre wyniki w nauczaniu wykazane w sprawozdaniach i 
egzaminach uczniów przeprowadzanych przez Okręgowe Komisie Egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod 
nauczania i wychowania, opracowania programów autorskich, publikacji itp.,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu wykazane zakwalifikowaniem uczniów do udziału 
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu powiatowym, regionalnym, 
wojewódzkim lub centralnym albo zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) 
czołowych miejsc w konkursach pozaprzedmiotowych, przeglądach, festiwalach na 
szczeblu co najmniej powiatowym,

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 (np. Dni 
Patrona, wręczenie sztandaru, obchody rocznicowe szkoły i inne),

I) prowadzi wyróżniającą się działalność wychowawczą w klasie -  szkole (np. 
wycieczki, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, 
spotkaniach i inne),

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, szczególnie w 
zakresie integracji środowiska lokalnego,

h) prawidłowo przygotowuje i prowadzi jedną z form wypoczynku letniego lub 
zimowego dzieci i młodzieży,

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
j) posiada znaczące osiągnięcia zawodowe w ostatnich latach potwierdzone uzyskaniem 

Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

2. w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc lub opiekę uczniom (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 tym narkomanii, alkoholizmu i chuligaństwa,

c) organizuje współpracę szkoły ze służbą zdrowia, Policją, organizacjami i 
stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów 
niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy 
współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami.
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3. w zakresie innej działalności pozaszkolnej na rzecz środowiska oświatowego:

a) bierze udokumentowany udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego 
lub twórczy (aktywny) udział w formach prowadzonych przez ośrodki medyczne,

b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli,
c) bierze udział w działalności na rzecz oświaty w organizacjach pozarządowych, w 

instytucjach samorządu terytorialnego itp.,

§7.

W przypadku Dyrektorów szkół obowiązują następujące kryteria przyznawania Nagrody
Wójta Gminy Lichnowy :

1) wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,
2) udział szkoły w realizacji programów edukacyjno-wychowawczych mających na celu

podniesienie jakości pracy szkoły oraz realizacja innowacji pedagogiczno-
wychowawczych i eksperymentów,

3) uzyskane efekty ekonomiczne w zakresie :
a) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym z programów unijnych i sponsoringu,
b) uzyskania wymiernych oszczędności związanych z obniżeniem kosztów 

funkcjonowania placówki

4) szkoła w środowisku:
a) realizacja programu „Szkoła po godz. 15:00”
b) współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym w zakresie 

-kulturalno-sportowych i rekreacyjnym ( zakres, formy, osiągnięcia, wyniki i 
wnioski),
-rozwiązywania problemów wychowawczych np.: patologii
( współpraca z policją, radą solecką, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, poradniami specjalistycznymi, sądem rodzinnym i opiekuńczym, 
organizacjami pozarządowymi)- zakres, formy działania , wyniki i wnioski 
-socjalnym ( współpraca z GOPS Lichnowy, organizacjami charytatywnymi, 
organizacjami pozarządowymi, radą sołecką)-zakres, formy, wyniki i wnioski 
-społecznym ( współpraca z rada sołecką, OSP i innymi organizacjami działającymi 
na terenie gminy jak i poza terenem gminy)- zakres, formy, wyniki i wnioski

§8

Dyrektorzy szkół ubiegających się o Nagrodę winni spełniać wszystkie kryteria wymienione
w § 7 oraz wykazać konkretne i wymierne wyniki swojej działalności na wskazanych
obszarach
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III. KRYTERIA, ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY
WÓJTA GMINY

§9.

1. Nagroda Wójta Gminy Lichnowy może być przyznawana na pisemny wniosek:
a) Dyrektora szkoły,
b) Rady Pedagogicznej,
c) Rady Szkoły,
d) Rady Rodziców,
e) zakładowej organizacji związkowej działającej w szkole.

2.Nagroda Wójta Gminy Lichnowy w przypadku dyrektora szkoły może być przyznana na 
wniosek:

a) Wójta Gminy Lichnowy,
b) Rady Gminy Lichnowy,

§ 10.

1. Wniosek o nagrodę Wójta dla nauczyciela podlega zaopiniowaniu przez Radę 
Pedagogiczną, Radę Rodziców lub Radę Szkoły (placówki) i zarząd związku 
zawodowego, w którym zrzeszony jest nauczyciel.

2. Wniosek o nagrodę dla dyrektora szkoły nie podlega zaopiniowaniu przez żaden z 
organów wymienionych w § 10 pkt 1.

§ 11.

Do nagrody mogą być typowane osoby posiadające wyróżniającą ocenę pracy dydaktyczno- 
wychowawczej z ostatnich 5 lat lub wysoką ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w 
ostatnim roku.

§ 12.

Wniosek, o którym mowa w § 9, należy składać zgodnie z treścią wzorcowego formularza 
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Wnioski nie spełniające wymogów 
określonych w regulaminie nie będą rozpatrywane. Wnioski należy składać w sekretariacie 
LIG Lichnowy do dnia 30 września każdego roku.

§13.

Ilość składanych wniosków o Nagrodę Wójta Gminy Lichnowy nie jest ograniczona z 
zastrzeżeniem, iż każda szkoła winna zgłosić nie mniej niż 2 kandydatów .
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§14.

1. Wszystkie wnioski opiniuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Lichnowy. W 
skład Komisji wchodzą:

a) 2 przedstawicieli Wójta Gminy Lichnowy,
b) 2 przedstawicieli Rady Gminy Lichnowy,
c) po 1 przedstawicielu działających w gminie struktur nauczycielskich związków 

zawodowych,
d) 1 przedstawiciel rodziców będący członkiem rady szkoły wyłoniony przez radę 

szkoły do udziału w pracach Komisji spośród 2 kandydatów 
( nie będących nauczycielami) w głosowaniu tajnym do dnia 30 września danego roku 
( w załączeniu do pisma wskazującego nazwisko osoby należy dołączyć protokół 
z tajnego głosowania),

e) 1 przedstawiciel samorządu uczniowskiego będący przewodniczącym samorządu lub 
osobą wyłonioną do pracy w Komisji spośród 2 kandydatów w głosowaniu tajnym 
do dnia 30 września danego roku ( w załączeniu do pisma wskazującego nazwisko 
osoby należy dołączyć protokół z tajnego głosowania).

2. Przedstawiciele rodziców oraz samorządu uczniowskiego typowani są oddzielnie 
przez każdą ze szkół, z której nauczyciel bądź nauczyciele zgłoszeni zostali do 
Nagrody Wójta. W/w członkowie komisji uczestniczą tylko w opiniowaniu wniosków 
oraz głosowaniu nad kandydatami do Nagrody będącymi nauczycielami tej szkoły, z 
której organów zostali wytypowani do pracy w Komisji powołanej do oceny 
wniosków o Nagrodę Wójta Gminy Lichnowy.

3. Tryb pracy Komisji reguluje ustanowiony i przyjęty przez nią Regulamin Pracy 
Komisji.

§15.

Ostateczną decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Wójt Gminy Lichnowy.



Załącznik do regulaminu

(miejscowość, data)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY LICHNOWY

(nazwa i adres zgłaszającego wniosek)

zgłaszam wniosek o przyznanie 

NAGRODY WÓJTA GMINY LICHNOWY 

dla

(imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie)

(stanowisko, staż pracy pedagogicznej, stopień awansu zawodowego, nazwa i adres placówki zatrudniającej
kandydata)

(ocena pracy lub ocena dorobku zawodowego - data j  ej otrzymania)
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Dotychczas otrzymane przez kandydata nagrody :

1.............................................................................

2....................................................................................

3 ..........................................................................

4 ..........................................................................

5 ..........................................................................

Wniosek składam za następujące osiągnięcia :

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej ( należy podać konkretne osiągnięcia 
spośród wskazanych w § 6 pkt 1 lit. od a) do j) regulaminu)

2) w zakresie pracy opiekuńczej (należy podać konkretne osiągnięcia, działania spośród 
wskazanych w § 6 pkt 2 lit. od a) do d) regulaminu



3) w zakresie innej działalności pozaszkolnej na rzecz środowiska oświatowego (należy 
podać konkretne osiągnięcia, działania spośród wskazanych w § 6 pkt 3 lit. od a) do c) 
regulaminu

( podpis zgłaszającego wniosek)

W załączeniu ;

1) opinia organów związków zawodowych ( należy dołączyć protokół lub wyciąg 
z protokołu posiedzenia organu związku zawierający opinię),

2) opinia rady pedagogicznej ( należy dołączyć protokół lub wyciąg z protokołu posiedzenia 
rady pedagogicznej zawierający opinię),

3) opinia rady rodziców lub rady szkoły (należy dołączyć protokół lub wyciąg z protokołu 
posiedzenia rady rodziców lub rady szkoły zawierający opinię)


