UCHWAŁA NR VII/58/2019
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmiany regulaminu przyznawania dla nauczycieli nagród ze środków specjalnego funduszu
nagród
Na podstawie art. 49 ust. 1 i 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/175/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
regulaminu przyznawania dla nauczycieli nagród ze środków specjalnego funduszu nagród (Dz. Urz. Woj.
Kuj.-Pom. Nr 98 poz. 1237) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz na nagrody w wysokości co najmniej 1 %
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na nagrody organu
prowadzącego i nagrody dyrektorów szkół, z tym że:
1) 75 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół;
2) 25 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy.”;
2) § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w egzaminach uczniów, przeprowadzanych
przez okręgowe komisje egzaminacyjne”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Tyżaj
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych
szkoły, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów
prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że
nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
Zgodnie z art. 91d pkt 1 w/w ustawy w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego
w w/w zakresie wykonuje odpowiednio rada gminy.
Fundusz na nagrody organów prowadzących szkoły i nagrody dyrektorów szkół powinien stanowić
co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.
W związku z powyższym należy zaktualizować zapis w regulaminie przyznawania nagród, który
został przyjęty uchwałą Nr XXIX/175/2010 Rady Gminy Kijewo Królewskie w dniu 27 kwietnia 2010 r.
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 98 poz. 1237).
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Forum Związków Zawodowych
oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego.
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