
Regulamin przyznawania nagród dyrektora 

IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. 

 

§1 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 ze zm.) oraz na 

podstawie Uchwały Nr XX/359/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, ustala się 

następujące zasady przyznawania nagrody dyrektora szkoły z funduszu nagród dla nauczycieli: 

 

1. Nagroda przyznawana jest nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. 

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku. 

3. Nagrody przyznawane są do 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W 

uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. 

4. Dyrektor ustala wysokość nagród. Wysokość nagrody dyrektora nie może przekroczyć wysokości 

nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować: 

 Rada Pedagogiczna, 

 związki zawodowe działające na terenie szkoły, 

 wicedyrektorzy. 

6. Dyrektor przyznaje nagrodę po konsultacji z zespołem doradczym, w skład którego wchodzą: 

wicedyrektorzy i przedstawiciele związków zawodowych. 

7. Kryteria przyznawania nagród nauczycielowi: 

 osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, 

 osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi, 

 organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych dla 

uczniów, 

 znacząca działalność wychowawcza w klasie, w szkole, 

 działalność innowacyjna w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, 

opracowywanie autorskich programów nauczania, 

 aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli, 

 organizowanie współpracy szkoły z uczelniami wyższymi, organizacjami i instytucjami 

działającymi na rzecz edukacji, szkołami oraz instytucjami zagranicznymi, 

 praca na rzecz unowocześnienia bazy szkolnej, sprzętu, pomocy dydaktycznych, pozyskiwanie 

sponsorów, 

 dodatkowa praca na rzecz szkoły w czasie wolnym od zajęć, w tym w szczególności w okresie 

ferii, 

 praca na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym. 

8. Lista nauczycieli, którym przyznano nagrody zostaje przekazana do wiadomości Radzie Pedagogicznej. 

9. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo o jej przyznaniu, odpis zamieszcza 

się w jego aktach osobowych. 

 

§2 

Pracownikom, administracyjno obsługowym szkoły, za przejawianie inicjatyw w pracy, uzyskiwanie 

szczególnych osiągnięć i efektów w pracy może być przyznana nagroda dyrektora szkoły w postaci nagrody 

pieniężnej. 

 

Nagrody pracownikom administracyjno – obsługowym szkoły, przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 

kierownika administracji. 

Poznań, dnia ……………... r. 

  ………….…………………………………. 
      (pieczęć podpis dyrektora)  


