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I. 

Regulamin przyznawania nagrody dyrektora 

Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lesznie 

pracownikom pedagogicznym 
 

 

 

I. I.  PRZEPISY WSTĘPNE 

 

Niniejszy regulamin przyznawania nagród Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Lesznie został opracowany na podstawie: 

1. art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 nr 97 poz. 

674 – tekst jednolity ze zm.) 

2. Uchwały nr XVII/148/2009 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 

23.04.2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania określającego: wysokość stawek 

dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy , mieszkaniowego; 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia  za godziny 

ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw; zasady i kryteria wypłacania 

nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Warszawski Zachodni. 

 

I.II. OGÓLNE ZASADY TWORZENIA FUNDUSZU NAGRÓD DYREKTORA 
 

1. Zgodnie z art. 49 ust.1 Karty Nauczyciela tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla  

   nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach organów   

   prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń           

   osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i  

    dyrektorów szkół. 

 

I.III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY DYREKTORA SPECJALNEGO  

      OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W LESZNIE 
   

1. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie przyznaje 

nagrody nauczycielom, w tym nauczycielom którym powierzono funkcje kierownicze. 

2. Nagroda Dyrektora  Ośrodka ma charakter uznaniowy i może zostać przyznana 

nauczycielowi, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki  za znaczące osiągnięcia w 

pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz  realizację zadań ujętych w 

koncepcji pracy i rozwoju Ośrodka.  

3. Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w 

danej szkole co najmniej rok, jest zatrudniony w wymiarze co najmniej pół etatu 

oraz spełnia co najmniej 1/2 określonych niniejszym regulaminem kryteriów. 

4. Nagroda Dyrektora może być przyznawana z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 

obchodów ważnych rocznic i wydarzeń w życiu Ośrodka lub innych szczególnych 

okolicznościach.  

5. Z wnioskami o przyznanie Nagrody Dyrektora Ośrodka występować mogą: 

            -     Dyrektor, 

- Rada Pedagogiczna 
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- Nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w Placówce 

- Rada Rodziców 

6. Wnioski o przyznanie Nagrody Dyrektora Ośrodka winny być zaopiniowane przez 

Radę Pedagogiczną. Rada pedagogiczna wyraża opinię w formie uchwały w sprawie 

wniosków o przyznanie nagrody dla typowanych nauczycieli. 

7. Wnioski, o których mowa w pkt.4 należy złożyć do dyrektora Ośrodka w terminie do 

30 września każdego roku szkolnego (według załącznika nr1). 

8. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje dyrektor Ośrodka. 

9. Dyrektor Ośrodka przyznaje nagrodę w formie pieniężnej oraz dyplomu uznania. 

10. Informację o przyznaniu nagrody umieszcza się w aktach osobowych nauczyciela. 

 

 

 

 

I.IV. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRODY DYREKTORA  

A) NAUCZYCIELOM: 

 

a) prowadzenie systematycznej i efektywnej działalności wychowawczej, posiadanie 

udokumentowanych rezultatów w rozwiązywaniu   trudnych problemów 

wychowawczych, integrowanie klasy/grupy, utrzymywanie dyscypliny, 

b) przygotowanie i wzorowe prowadzenie uroczystości ośrodkowych lub 

środowiskowych o wybitnych walorach artystycznych, wychowawczych i 

poznawczych np. turnieje, festiwale, konkursy, projekty, imprezy kulturalne, sportowe  

i rekreacyjne i inne, 

c) opieka nad aktywnie działającymi organizacjami, sekcjami i kołami zainteresowań, 

d) stwierdzone sprawdzianem wiadomości przynajmniej dobre wyniki nauczania z 

danego przedmiotu, 

e) przygotowanie uczniów/wychowanków do konkursów, zawodów sportowych, 

przeglądów, 

f) stosowanie nowoczesnych i nowatorskich metod i technik pracy, 

g) opracowanie i wdrożenie własnych programów dotyczących działalności edukacyjnej, 

wychowawczej i opiekuńczej, 

h) aktywne uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych. 

i) zapewnianie pomocy i opieki uczniom/wychowankom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej i życiowej, pochodzącym z rodzin zagrożonych patologią 

społeczną i niewydolnych wychowawczo, 

j) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów 

patologii społecznej wśród uczniów w tym: narkomanii, alkoholizmu, wszelkich 

innych uzależnień, chuligaństwa i innych, 

k) organizowanie i prowadzenie współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi, 

zakładami pracy, służbą zdrowia, organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie 

niesienia pomocy uczniom/wychowankom wymagającym szczególnej troski i opieki, 

l) organizowanie konsultacji oraz prowadzenie pedagogizacji rodziców, 

m) podejmowanie inicjatyw na rzecz dzielenia się wiedzą z innymi  pracownikami 

Ośrodka, 

n) doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez: nowoczesne  i funkcjonalne 

urządzenie swojej pracowni przedmiotowej/świetlicy/ pomieszczeń grupy, 

o) ustawiczne samokształcenie, 

p) aktywna pomoc w adaptacji zawodowej nauczycieli rozpoczynających pracę w 

Ośrodku, 
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q) podejmowanie efektywnych działań na rzecz poprawy bazy materialnej Ośrodka, 

r) pozyskiwanie sponsorów i sojuszników Ośrodka,  

s) pozyskiwanie dla Ośrodka środków pozabudżetowych, 

t) prowadzenie aktywnej działalności promocyjnej Ośrodka, współpraca z mediami i 

organizacjami pozarządowymi, 

u) organizowanie udziału Ośrodka w krajowych lub międzynarodowych programach 

edukacyjnych, 

v) pełnienie z zaangażowaniem funkcji opiekuna stażu/ egzaminatora OKE/ opiekuna 

studentów-praktykantów, 

w) wykonywanie z zaangażowaniem dodatkowych prac zleconych przez dyrektora 

Ośrodka lub bezpośrednich przełożonych, 

x) wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz Ośrodka/ uczniów/ wychowanków w 

czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych ( np. wakacje, 

ferie), 

y) wykazanie się realizacją większej niż przewidziana w art.42 KN liczbą godzin 

pozalekcyjnych 

z) legitymowanie się innymi, znaczącymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, 

wychowawczej lub opiekuńczej. 

 

 

B) NAUCZYCIELOM PEŁNIĄCYM FUNKCJE KIEROWNICZE: 

      

1) osiąganie przez działające w Ośrodku szkoły dobrych wyników nauczania 

potwierdzonych w egzaminach i sprawdzianach zewnętrznych, 

2) uzyskiwanie przez uczniów/wychowanków nagród i wyróżnień w olimpiadach, 

konkursach, zawodach i turniejach o zasięgu co najmniej powiatowym, 

3) udokumentowana wysoka jakość pracy Ośrodka, 

4) podejmowanie działań w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej/ wychowawczej 

Ośrodka, 

5) podejmowanie działań w zakresie promocji Ośrodka, pozyskiwania nowych 

uczniów/wychowanków, 

6) podejmowanie działań w kierunku aktywizacji rodziców/opiekunów prawnych w 

życiu Ośrodka, 

7) efektywne sprawowanie nadzoru nad podległymi obszarami działalności Ośrodka, 

8) motywowanie kadry do podejmowania innowacyjnych działań,  

9) ustawiczne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności, 

10) kształtowanie przyjaznej, twórczej atmosfery pracy w Ośrodku, 

11) umiejętność rozwiązywania konfliktów w podległym służbowo zespole pracowników, 

12) gotowość do wykonywania dodatkowych zadań zleconych przez dyrektora Ośrodka.  

 

 

 

Nagroda dyrektora nie przysługuje nauczycielowi, który pomimo spełniania powyższych 

kryteriów nie przestrzega dyscypliny pracy w zakresie:  

 

      -  punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć, 

      -  zapewnienia nadzoru nad uczniami/wychowankami w czasie  trwania  zajęć,  

      -  sumiennego pełnienia dyżurów zgodnie z przyjętym regulaminem, 

      -  troski o ład i porządek w pomieszczeniach Ośrodka, na stanowisku pracy oraz  w  

otoczeniu, 
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      -  umiejętności współżycia w zespole pracowników Ośrodka, 

      -  przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, ppoż., a także zarządzeń wewnętrznych 

dyrektora, 

      -  przestrzegania regulaminu pracy, 

      -  uczestnictwa w posiedzeniach rady pedagogicznej, zebraniach oraz zorganizowanych 

formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. 

 

 

 

II. 

Regulamin przyznawania nagrody dyrektora 

Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lesznie 

pracownikom niepedagogicznym 

 

 
II.I. OGÓLNE ZASADY TWORZENIA FUNDUSZU NAGRÓD DYREKTORA DLA 

PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH  

 

1.Zgodnie z art. 77 Kodeksu pracy oraz art. 39 ust.1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U nr 223, poz. 1458) i Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U z 

2009r, nr 50 poz. 398),  w oparciu o regulamin wynagradzania pracowników niebędących 

nauczycielami zatrudnionych w SOSW  tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla 

pracowników niepedagogicznych w wysokości co najmniej 2% planowanych rocznych 

wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród dyrektora oraz premii. 

 

II.II. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY DYREKTORA SPECJALNEGO  

      OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W LESZNIE 
   

1. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie przyznaje 

nagrody pracownikom niepedagogicznym, w tym  pracownikom, którym powierzono 

funkcje kierownicze. 

2. Nagroda Dyrektora  Ośrodka ma charakter uznaniowy i może zostać przyznana 

pracownikowi, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki  za znaczące osiągnięcia w 

pracy oraz  realizację zadań ujętych w koncepcji pracy i rozwoju Ośrodka.  

3. Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana pracownikowi, który przepracował w 

danej szkole co najmniej rok, jest zatrudniony w wymiarze co najmniej pół etatu 

oraz spełnia wszystkie określone niniejszym regulaminem kryteria. 

4. Nagroda Dyrektora może być przyznawana z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 

obchodów ważnych rocznic i wydarzeń w życiu Ośrodka lub innych szczególnych 

okolicznościach.  

5. Z wnioskami o przyznanie Nagrody Dyrektora Ośrodka występować mogą: 

            -     Dyrektor, 

- Pracownicy pełniący funkcje kierownicze 
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6. Wnioski, o których mowa w pkt.4 należy złożyć do dyrektora Ośrodka w terminie do 

30 września każdego roku szkolnego (według załącznika nr 2). 

7. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje dyrektor Ośrodka. 

8. Dyrektor Ośrodka przyznaje nagrodę w formie pieniężnej oraz dyplomu uznania. 

9. Informację o przyznaniu nagrody umieszcza się w aktach osobowych pracownika. 

10. Za wykonywanie ze szczególnym zaangażowaniem dodatkowo powierzonych zadań 

Dyrektor Ośrodka może przyznać pracownikowi dodatkową premię finansową na 

okres jednego miesiąca w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego. 

11. Informację o przyznaniu premii umieszcza się w aktach osobowych pracownika. 

 

 

II.III. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRODY DYREKTORA PRACOWNIKOM 

NIEPEDAGOGICZNYM 

 

a) szczególnie staranne wykonywanie zadań wynikających z zakresu przydziału 

czynności, 

b) systematyczne i terminowe wykonywanie swoich obowiązków, punktualne 

rozpoczynanie i kończenie pracy, 

c) wykonywanie dodatkowych zadań wynikających z bieżących potrzeb 

organizacyjnych, niewchodzących w zwykły zakres obowiązków pracowniczych, 

d) gotowość do podjęcia pracy w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy, 

e) przestrzeganie obowiązujących przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, 

porządku i dyscyplinie, przeciwpożarowych, przestrzegania regulaminu pracy, a także 

zarządzeń wewnętrznych dyrektora, 

f) dbanie o mienie placówki, posługiwanie się przydzielonym sprzętem i materiałami w 

sposób oszczędny i racjonalny, 

g) dbanie o organizację czasu pracy w takie sposób, aby był on w pełni wykorzystany dla 

realizacji zadań, 

h) wykazywanie inicjatywy i aktywnego stosunku do wykonywanej pracy, 

i) dbanie o dobrą atmosferę pracy w Ośrodku, 

j) dobra współpraca z dyrektorem Ośrodka, bezpośrednimi przełożonymi,  

pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze oraz pozostałymi pracownikami 

Ośrodka. 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem  

 

 

 

 

 

 


