
UCHWAŁA NR 125.XIII.2015
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 2 lipca 2015 r.

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

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (jt. 
Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 19 ustawy z dnia 
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jt. Dz. U. z 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. 1. W budżecie Miasta Częstochowy tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody 
dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w wysokości 1% 
planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli z przeznaczeniem na wypłaty nagród 
pod nazwą: „Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy” i „Nagroda Dyrektora”.

2. Na Nagrody Dyrektora przeznacza się 70% środków z ww. funduszu.

3. Na Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy przeznacza się 30% środków z ww. funduszu.

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o szkole – rozumie się przez to szkoły, przedszkola, placówki oraz inne 
oświatowe jednostki organizacyjne, a także odpowiednio ich zespoły.

§ 2. 1. Nagroda może zostać przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą, aktualną ocenę pracy 
lub aktualną ocenę dorobku zawodowego i przepracował w szkole co najmniej 1 rok.

2. Nagrody przyznawane są w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.

3. Nagroda nie może zostać przyznana nauczycielowi, który w poprzednim roku był nią nagrodzony.

§ 3. Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy i Nagroda Dyrektora przyznawane są za szczególne osiągnięcia:

1) W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, co jest potwierdzane w sprawdzianach i egzaminach 
przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną lub zakwalifikowaniem uczniów do udziału 
w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych i zajęciem przez uczniów I -III miejsca w konkursach, 
zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,

b) osiąganie innych udokumentowanych sukcesów w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi 
trudności w nauce,

c) podejmowanie działalności innowacyjnej, wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowania, 
opracowywanie autorskich programów i publikacji,

d) organizowanie uroczystości szkolnych lub środowiskowych,

e) uzyskiwanie dobrych wyników w pracy wychowawczej z uczniami.

2) W zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych:

a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom i wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej,

b) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,

c) posiadanie udokumentowanych, wymiernych rezultatów w rozwiązywaniu trudnych problemów 
wychowawczych,

d) wzorowa realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły,
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e) organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami, 
stowarzyszeniami, rodzicami w celu zwalczania patologii społecznych,

f) organizowanie czynnego udziału rodziców w życiu szkoły i klasy,

g) aktywny udział w życiu szkoły i jej reprezentacja w działaniach promujących Miasto Częstochowa,

h) podnoszenie kwalifikacji,

i) tworzenie warunków do prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,

j) dbałość o właściwą organizację pracy,

k) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych,

l) efektywne działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz 
dbałość o higienę i estetykę na terenie szkoły.

§ 4. 1. Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy może być przyznawana:

1) dyrektorom szkół,

2) nauczycielom zatrudnionym w szkołach.

2. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy mogą występować:

1) Prezydent Miasta Częstochowy,

2) radni Miasta Częstochowy,

3) naczelnik właściwego Wydziału Urzędu Miasta Częstochowy do spraw edukacji,

4) dyrektorzy szkół,

5) rady pedagogiczne z wyłączeniem nauczycieli pełniących funkcje kierownicze,

6) rady szkół lub rady rodziców.

§ 5. 1. Nagrodę Dyrektora dla nauczycieli przyznaje Dyrektor szkoły.

2. Nagrody Dyrektora mogą być przyznawane na wniosek:

1) dyrektora szkoły,

2) rady pedagogicznej,

3) rady rodziców lub rady szkoły.

§ 6. 1. Wniosek o Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy lub Nagrodę Dyrektora powinien być złożony na 
formularzu, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie kandydata, że nie był karany dyscyplinarnie karą, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy Karta 
Nauczyciela,

2) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

3) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

3. Wniosek organu kolegialnego (np. rady pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców) musi zawierać wyciąg 
z protokołu posiedzenia organu zgłaszającego kandydaturę.

§ 7. 1. Wnioski dotyczące kandydatur do Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy winny być składane 
w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, a wnioski o Nagrodę Dyrektora w sekretariatach szkół, w terminie do 
dnia 10 września każdego roku.

2. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

§ 8. 1. Wnioski o Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy może opiniować komisja powołana przez 
Prezydenta Miasta Częstochowy w drodze zarządzenia.

2. Ostateczną decyzję w sprawie przyznawania nagród podejmuje Prezydent Miasta Częstochowy.
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§ 9. Prezydent Miasta Częstochowy lub dyrektor szkoły pisemnie zawiadamiają nauczycieli i dyrektorów szkół 
o przyznaniu nagrody.

§ 10. Nauczyciel, któremu została przyznana Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy albo Nagroda 
Dyrektora otrzymuje list gratulacyjny, którego kopię umieszcza się w aktach osobowych.

§ 11. Traci moc uchwała Nr 343/XXIX/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie 
trybu i kryteriów przyznawania nagród organu prowadzącego pod nazwą „Nagroda Prezydenta Miasta 
Częstochowy i Dyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta 
Częstochowy dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze” (z późn. zm.).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Częstochowy

Zdzisław Wolski
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Załącznik 

do Uchwały Nr 125.XIII.2015 

Rady Miasta Częstochowy 

z dnia 2 lipca 2015 r. 

 

WNIOSEK 

o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy  

/ o przyznanie Nagrody Dyrektora Szkoły 
1
 

 

I. Osoba lub organ składający wniosek: 

..................................................................................................................  

 

 

II. Dane kandydata do nagrody: 

 

1. Imię i nazwisko:  ................................................................................................................................. 

2. Miejsce pracy: .................................................................................................................................... 

3. Wykształcenie: ................................................................................................................................... 

4. Stopień awansu zawodowego: .......................................................................................................... 

5. StaŜ pracy: ......................................................................................................................................... 

6. Ostatnia ocena pracy pedagogicznej lub ocena dorobku zawodowego oraz data jej dokonania: 

............................................................................................................................................................ 

7. Dotychczas otrzymane nagrody: ……………………………………………………..…………….……… 

 

III. Szczegółowe uzasadnienie wniosku z uwzględnieniem wymogów wynikających z § 3 uchwały : 

. ..................................................................................................................................................................   

....................................................................................................... ............................................................  

....................................................................................................... ............................................................  

....................................................................................................... ............................................................  

....................................................................................................... ............................................................  

....................................................................................................... ............................................................  

....................................................................................................... ............................................................  

....................................................................................................... ............................................................  

....................................................................................................... ............................................................  

....................................................................................................... ............................................................  

 

 

Częstochowa, dnia ..................................... ...................................................... 

 (podpis) 

 

Załączniki: 

1) Oświadczenie kandydata, Ŝe nie był karany dyscyplinarnie karą, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy Karta 

Nauczyciela. 

2) Oświadczenie kandydata, Ŝe nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. 

3) Oświadczenie, Ŝe przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŜenia 

publicznego lub postępowanie dyscyplinarne. 

4)  Inne: .................................................................................................................................................... 

....................................................................................................... ...........................................................  

                                                 
1
 Niewłaściwe skreślić 
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