
 Zał. nr2 

do uchwały nr 18/11/12 Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Tokarach Pierwszych z dnia 30.04.2012r.  

 

REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA NAGRODY DYREKTORA 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANA PAWŁA II W TOKARACH PIERWSZYCH 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Artykuł 49 pkt. 1 ust.1 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - Karty 

Nauczyciela (Dz. U. z2006 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 90, poz. 

844, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959) 

 
II. Zasady ogólne: 

 
1. Środki na nagrody tworzy się w ramach specjalnego funduszu nagród 

w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe   

nauczycieli z tego 80% środków przeznacza się na nagrody dyrektora. 

2. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

W uzasadnionych szczególnych przypadkach, dyrektor może przyznać 

nagrodę w innym czasie. 

3. Nagroda ma charakter uznaniowy. 

4. Wysokość nagrody dyrektora szkoły ustalana jest corocznie. 

5. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom. Kopię   

tego dyplomu umieszcza się w aktach osobowych nagrodzonego. 

6. Decyzję o przyznaniu nagrody dyrektora podejmuje dyrektor szkoły. 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje wniosek dyrektora szkoły. 

  
II. Kryteria przyznawania nagrody: 
 
Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymuje nauczyciel, który: 

1. Przepracował w szkole co najmniej 3 lata. W uzasadnionych przypadkach 

może otrzymać wcześniej. 

2. Posiada co najmniej dobrą lub wyróżniającą ocenę pracy, uzyskaną 

w ciągu ostatnich 5 lat pracy. 

3. Legitymuje się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej, spełniając  następujące kryteria: 

 

 



A. w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej: 
 

1. Uzyskuje bardzo dobre i dobre wyniki w pracy dydaktyczno –  

wychowawczej –jego uczniowie uzyskują dobre wyniki na egzaminach 

zewnętrznych i konkursach pozaszkolnych. 

2. Organizuje działania w celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień 

uczniów –prowadzi dodatkowe nadobowiązkowe zajęcia dla uczniów 

uzdolnionych, organizuje konkursy, zawody, festiwale w szkole 

i poza nią. 

3. Uczniom z trudnościami w nauce udziela systematycznej  pomocy. 

4. Opracowuje i wdraża w szkole program autorski, innowacje 

pedagogiczną, inicjuje i koordynuje projekty szkolne, wdraża nowatorskie 

metody i formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej. 

5. Wzorowo przygotowuje i organizuje uroczystości szkolne i pozaszkolne. 

6. Prowadzi udokumentowaną, różnorodną działalność wychowawczą, 

poświęcając dodatkowy czas uczniom i skutecznie rozwiązuje problemy 

wychowawcze. 

B. w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej: 
 

1. Efektywnie aktywizuje środowisko rodziców, angażując ich w prace i 

sprawy szkolne, włączając do współpracy ze szkołą. 

2. Organizuje i prowadzi na terenie placówki działania w zakresie 

profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. 

3. Na bieżąco rozpoznaje sytuacje uczniów i ich rodzin, organizuje uczniom 

i wychowankom, będącym w trudnej sytuacji materialnej i osobistej, 

pomoc i opiekę. 

4. Organizuje stałą i efektywną współpracę szkoły z instytucjami, 

stowarzyszeniami, organizacjami i sponsorami działającymi na rzecz 

uczniów. 

5. Uczestniczy w akcjach charytatywnych. 

 

C. w zakresie doskonalenia zawodowego i organizacji własnej 
pracy: 

1. Aktywnie uczestniczy w różnorodnych formach doskonalenia 

zawodowego. 

2. Udziela efektywnej pomocy nauczycielom rozpoczynającym prace w 

zawodzie lub jest opiekunem praktyk studenckich ; prowadzi lekcje 

otwarte. 

3. Aktywnie przewodniczy zespołowi nauczycieli i organizuje współpracę 

zespołu przedmiotowego lub wychowawczego. 

4. Szczególnie dba o wygląd i wyposażenie sali lekcyjnej, dba o pomoce 

5. dydaktyczne i powierzone mienie. 

6. Wzorowo prowadzi dokumentację pedagogiczną. 

7. Pozyskuje sponsorów. 


