REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD
ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU
NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI
Podstawa prawna: art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.); Uchwała Nr XXXI / 345 /04 Rady Miejskiej w Lądku
Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród
dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w Gminie Lądek Zdrój.
§1
Zgodnie z art.49 Karty Nauczyciela zachowuje się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli
za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
§2
Nagrody otrzymują nauczyciele, którzy wyróŜniają się w realizacji zadań dydaktycznowychowawczych, opiekuńczych oraz w zakresie działalności pozaszkolnej.
1. W zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej ( nauczyciel ):
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach uczniów,
przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z
uczniami mającymi trudności w nauce,
c) uczniowie przez niego prowadzeni kwalifikują się do konkursów, olimpiad
przedmiotowych i innych na szczeblu pozaszkolnym,
d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
e) prowadzi efektywną działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce
przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych,
koncertach, wystawach i spotkaniach,
f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
g) nawiązuje kontakty z innymi placówkami w celu organizacji imprez dla
uczniów,
h) uczniowie, których prowadzi uzyskują wyróŜnienia i nagrody w róŜnych
dziedzinach,
i) mobilizuje uczniów do aktywnego udziału w Ŝyciu szkoły i klasy.
2. W zakresie pracy opiekuńczej ( nauczyciel ):
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom, będącym w trudnej
sytuacji materialnej lub Ŝyciowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub
patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów
patologii społecznej wśród dzieci i młodzieŜy, w szczególności narkomanii i
alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony
zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieŜy,
d) zachęca rodziców do udziału w Ŝyciu szkoły lub placówki, rozwija formy
współdziałania.

3. W zakresie działalności pozaszkolnej ( nauczyciel ):
a) aktywnie uczestniczy w szkoleniach Rady Pedagogicznej,
b) wprowadza programy autorskie,
c) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
d) udziela pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w
zawodzie nauczyciela,
e) doskonali własny warsztat pracy.
§3
Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Mogą teŜ być przyznawane w
innym terminie.
§4
Wysokość nagrody ustalana jest corocznie przez dyrektora szkoły w zaleŜności od kwoty
przeznaczonej na ten cel w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji
związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
§5
Nauczyciel niezaleŜnie od przyznanej mu nagrody dyrektora szkoły moŜe otrzymać nagrodę
Burmistrza, Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
§6
Nagroda dyrektora szkoły nie moŜe być wyŜsza od nagrody Burmistrza.
§7
Nauczyciel, który otrzymał nagrodę otrzymuje pismo, którego odpis znajduje się w jego
aktach.

Regulamin wchodzi w Ŝycie 18 grudnia 2006 r.

