
Załącznik Nr  2 do Uchwały Nr…. 

Rady Gminy Nadarzyn z dnia……. 

 

Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród Dyrektora szkoły 
dla nauczycieli  w ramach specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych. 

 

§ 1.  

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, gimnazjum, 

2) nauczycielach bez bliższego określania - rozumie się przez to nauczycieli szkoły, 
gimnazjum, dyrektorów ww. placówek oświatowych, 

3) szkole bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć: szkołę podstawową, 
gimnazjum, 

4) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to organizację związkową 
działającą w jednostkach oświatowych Gminy Nadarzyn, 

5) nagrodzie dyrektora szkoły - rozumie się przez to nagrodę dyrektora szkoły 
podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez Gminę Nadarzyn. 

 

NAGRODA DYREKTORA  
§ 2. 

1. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole co 
najmniej rok.  

2. Wysokość nagrody ustalonej przez dyrektora nie może przekraczać wysokości nagrody 
Wójta Gminy Nadarzyn. 

3. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych 
przypadkach, dyrektor za zgodą organu prowadzącego, może przyznać nagrodę 
nauczycielowi w innym czasie. 

4. Zasady ogólne przyznawania nagrody dyrektora szkoły:  

a) nagroda dyrektora ma charakter uznaniowy, może być przyznana nauczycielowi, który 
wzorowo wykonuje swoje obowiązki, a ponadto wyróżnił się w realizacji zadań 
ujętych w planie pracy szkoły, 



b) nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom wraz z 
uzasadnieniem przyznania nagrody, którego odpis zamieszcza się w jego aktach 
osobowych, 

c) dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną o przyznanych nagrodach, bez 
podawania kwoty, jaka została przyznana danemu nauczycielowi,  

d) nauczyciel, niezależnie od przyznanej mu w ciągu roku nagrody dyrektora szkoły 
może otrzymać nagrodę Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej.  

5. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody dyrektora szkoły:  

1) w zakresie pracy wychowawczej:  

a) pozytywne zmiany jakie dokonały się w zespole klasowym pod wpływem 
oddziaływania wychowawcy w zakresie: integrowania zespołu, udziału 
uczniów w pracy samorządu uczniowskiego, organizacji wychowawczych i 
społecznych, zdyscyplinowania, frekwencji na zajęciach lekcyjnych i 
pozalekcyjnych, wyników nauczania i wychowania, uczestnictwa w pracy 
placówek pozaszkolnych,  

b) rozszerza działalność szkoły poprzez organizację wycieczek, wyjazdów na 
spektakle teatralne, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w akcjach, 
projektach, 

c) organizuje prace społeczno-użyteczne na rzecz szkoły i środowiska, udział 
młodzieży w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach i olimpiadach 
przedmiotowych,  

d) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne,  

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe o 
wybitnych walorach wychowawczych wynikające z organizacji roku 
szkolnego, a także inne uroczystości rocznicowe, 

2) w zakresie pracy dydaktycznej:  

a) osiąga dobre i bardzo dobre wyniki nauczania, potwierdzone sukcesami 
uczniów w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych, 

b) stosuje w pracy różnorodne formy i metody pracy,  

c) organizuje konkursy szkolne z różnych dziedzin,  

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi oraz z 
uczniami, którzy mają trudności w nauce,  

e) prawidłowo diagnozuje możliwości uczniów, indywidualizuje pod tym kątem 
procesy uczenia, organizuje konsultacje i zajęcia dodatkowe dla uczniów, 

 



3) w zakresie pracy opiekuńczej:  

a) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów 
patologii społecznej wśród uczniów, w tym narkomanii, alkoholizmu i innych,  

b) organizuje współpracę szkoły z placówkami kulturalno-oświatowymi, 
zakładami pracy, służbą zdrowia, policją, sądem dla nieletnich,  

c) organizuje konsultacje, prelekcje, odczyty i wykłady pedagogiczne dla 
rodziców, 

4) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych:  

a) zdobywa dodatkowe kwalifikacje zawodowe,  

b) umiejętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z pracy dydaktyczno-
wychowawczej, w tym informacjami zdobytymi na różnych formach 
doskonalenia zewnętrznego,  

c) doskonali własny warsztat pracy poprzez nowoczesne i funkcjonalne 
urządzanie pracowni przedmiotowych, klaso-pracowni, opracowanie i 
wdrożenie innowacyjnych rozwiązań  metodycznych i wychowawczych oraz 
stosowanie elementów oceniania kształtującego i metod aktywizacyjnych oraz 
nowoczesnych technologii informacyjnych, 

d) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli,  

e) kieruje zespołem przedmiotowym, prowadzi lekcje otwarte, 

f) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole, 

g) aktywnie uczestniczy w pracach zespołów przedmiotowych i zadaniowych, 

h) wzorowo prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, dokumentację 
wychowawcy i inną pedagogiczną, 

5) w zakresie innej działalności: 

a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej, 

b) dba o estetykę i wprowadza istotne zmiany w wystroju i wyposażeniu 
powierzonej pod opiekę sali lekcyjnej,  

c) z zaangażowaniem i w terminie wykonuje dodatkowe prace zlecone przez 
dyrekcję, 

d) buduje pozytywny wizerunek szkoły, 

e) rozwija różne formy współdziałania szkoły z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym.  

 

 



§ 3. 

Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Gminy Nadarzyn.  

Zatwierdzono uchwałą Rady Gminy Nadarzyn  

Nr ....................... z dnia ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


