UCHWAŁA NR X/96/07
Rady Miasta Opola
z dnia 19 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze
środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze, wyodrębnionego w budŜecie miasta Opola oraz
sposobu podziału środków na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów
szkół.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)
i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95) - Rada Miasta
Opola uchwala, co następuje:
Rozdział I
Wysokość i ogólne warunki przyznawania nagród
§1
Ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli, wyodrębnionego w budŜecie miasta
Opola, przyznawane są nagrody Prezydenta Miasta Opola, zwane dalej nagrodami
Prezydenta oraz nagrody dyrektorów szkół i placówek oświatowych, zwane dalej
nagrodami Dyrektora.
§2
1. Ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli, o którym mowa w § 1,
przeznacza się:
1) 20% - na nagrody Prezydenta Miasta Opola,
2) 80% - na nagrody dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
2. Wysokość nagrody Prezydenta określana jest corocznie przez Prezydenta Miasta Opola,
uwzględniając posiadane na ten cel środki. Nagroda Prezydenta nie moŜe być niŜsza niŜ
2200 zł i nie moŜe być wyŜsza niŜ 4400 zł.
3. Wysokość nagrody Dyrektora określana jest corocznie przez dyrektorów szkół
i placówek oświatowych, uwzględniając posiadane na ten cel środki. Nagroda Dyrektora
nie moŜe być niŜsza niŜ 50% średniego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
staŜysty i nie moŜe być wyŜsza niŜ nagroda Prezydenta.

§3
1. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być równieŜ przyznawane
z innych okazji.
3. Nagroda moŜe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole lub placówce
oświatowej co najmniej roku.
4. Do nagrody mogą być typowani nauczyciele urlopowani na podstawie art. 25
ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 854, z późniejszymi zmianami) spełniający kryteria wymienione w § 4.
5. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis
umieszcza się w jego aktach osobowych.
Rozdział II
Kryteria przyznawania nagród
§4
1. Nauczyciel moŜe otrzymać nagrodę Dyrektora za wymierne efekty pracy dydaktycznowychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz realizację innych statutowych zadań
szkoły lub placówki oświatowej, a w szczególności za:
1) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu wykazane w sprawdzianach i egzaminach
uczniów przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
2) osiąganie przez uczniów wysokich lokat w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz
innych formach współzawodnictwa dzieci i młodzieŜy,
3) osiągnięcia w pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, mającymi
trudności w nauce oraz z uczniami uzdolnionymi,
4) efekty wdroŜonych indywidualnych programów nauczania,
5) podejmowanie działań innowacyjnych i nowatorskich w zakresie nauczania
i wychowania oraz opracowywanie i upowszechnianie własnych doświadczeń
pedagogicznych,
6) zaangaŜowanie w pracę pozalekcyjną oraz osiąganie znaczących efektów w tej pracy,
7) znaczący wkład w organizację wydarzeń o charakterze międzyszkolnym i miejskim,
8) efektywną działalność na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieŜy,
zwalczanie patologii społecznej wśród uczniów oraz skuteczne wdraŜanie zadań
wzmacniających wychowawczą rolę szkoły,
9) szczególne zaangaŜowanie w pracę na rzecz własnej szkoły lub placówki,
10) efektywną współpracę z instytucjami i organizacjami na rzecz wspomagania
działalności statutowej szkoły lub placówki.
2. Nauczyciel moŜe otrzymać nagrodę Prezydenta za:
1) osiągnięcia wymienione w ust. 1, jeśli jego dorobek jest upowszechniony co najmniej
na terenie miasta Opola i zgodny z realizowaną polityką oświatową miasta,
2) przyczynianie się w znaczący sposób do promowania opolskiej oświaty.
3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora, moŜe otrzymać nagrodę
Prezydenta za:
1) osiągnięcia wymienione w ust. 2,
2) wymierne efekty w zakresie zarządzania szkołą, a w szczególności:
a) wdraŜanie nowoczesnych rozwiązań zapewniających sprawne i skuteczne
funkcjonowanie szkoły lub placówki oraz wysoką jakość jej pracy,
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b) stosowanie rozwiązań zapewniających pełną i efektywną realizację statutowych
zadań szkoły lub placówki,
c) realizację przedsięwzięć na rzecz integracji europejskiej.
4. Nagroda Prezydenta oraz nagroda Dyrektora moŜe być przyznana nauczycielowi
posiadającemu wyróŜniającą ocenę pracy zawodowej, otrzymaną w ciągu ostatnich 5 lat
bezpośrednio przed datą złoŜenia wniosku, albo pozytywną ocenę dorobku zawodowego
uzyskaną w okresie roku bezpośrednio przed datą złoŜenia wniosku.
Rozdział III
Tryb składania wniosków
§5
1. Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta dla nauczyciela składają:
1) Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej - zgodnie z zasadami określonymi w art. 39
ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami),
2) Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola,
3) Zastępca Prezydenta Miasta Opola nadzorujący jednostki oświatowe.
2. Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta dla nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, składają:
1) Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola,
2) Zastępca Prezydenta Miasta Opola nadzorujący jednostki oświatowe.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski o przyznanie nagrody mogą składać
organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
oświatowych miasta Opola.
4. Dyrektorzy szkół przyznają nagrody z własnej inicjatywy.
§6
1. Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta składa się w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta
Opola:
1) do 10 września danego roku - w przypadku nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
2) na miesiąc przed terminem wręczenia nagrody - w pozostałych przypadkach.
2. Wniosek złoŜony po terminach określonych w ust. 1 nie podlega rozpatrzeniu.
§7
1. Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta sporządza się na formularzu, którego wzór
określa Prezydent Miasta Opola.
Rozdział IV
Tryb przyznawania nagród
§8
1. Wnioski o nagrodę Prezydenta opiniuje Zespół do spraw opiniowania nagród,
powoływany corocznie przez Prezydenta Miasta Opola w drodze zarządzenia.
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2. W skład Zespołu wchodzi:
1) czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Opola,
2) po jednym przedstawicielu związków zawodowych szczebla miejskiego zrzeszających
nauczycieli.
3. Zespół opiniuje wnioski w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej 2/3 swojego składu.
4. Zaopiniowane wnioski, wraz z protokołem posiedzenia Zespołu, są przedkładane
Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia.
5. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Prezydent, biorąc pod uwagę opinię Zespołu.
§9
Prezydent moŜe z własnej inicjatywy przyznać nagrodę. W takim przypadku nie stosuje się
przepisów określonych w § 8.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 10
Traci moc uchwała Nr XXXIX/406/04 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków
specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze wyodrębnionego w budŜecie miasta Opola oraz sposobu podziału środków
na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola i dyrektorom szkół i placówek
oświatowych.
§ 12
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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