
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 1 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA  W RYBNIKU                        

NAGRÓD  PREZYDENTA MIASTA ZA ICH OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE PRACY 

DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ 

1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania przez Prezydenta Miasta nagród nauczycielom 

za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej                   ze specjalnego 

funduszu nagród. 

2. Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana nauczycielowi 

a) zatrudnionemu w rybnickiej placówce oświatowej w dniu przyznania nagrody 

b) po przepracowaniu co najmniej 3 lat w szkole lub placówce oświatowej oraz 

c) po otrzymaniu wcześniej co najmniej jednej nagrody dyrektora oraz 

d) po przepracowaniu co najmniej 3 lat od ostatniej otrzymanej nagrody Prezydenta, Kuratora 

lub Ministra (jeżeli taką nagrodę wcześniej otrzymał). 

3. Kryteria przyznawania nagród: 

a) znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

b) prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie wdrażania 

nowatorskich metod nauczania i wychowania, 

c) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych             

oraz przedsięwzięć edukacyjnych, 

d) praca na rzecz środowiska lokalnego (miasta, dzielnicy), 

e) wyróżniające kierowanie placówką (w przypadku dyrektora), 

f) współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami, 

g) osiągnięcia związane z działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów w czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę, 

h)  wysokość środków pozyskanych dla danej placówki. 

4. Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana dyrektorowi szkoły lub placówki                 

na wniosek: 

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę, 

b) związków zawodowych, 

c) organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

5. Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana nauczycielowi na wniosek: 

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę, 

b) dyrektora szkoły lub placówki, 

c) związków zawodowych, 

d) organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

6. Wniosek o nagrodę Prezydenta Miasta składany przez dyrektora szkoły opiniowany jest przez 

Radę Pedagogiczną. (bez związków zawodowych) – wzór załącznik 1 

7. Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta składa się  w Urzędzie Miasta w Rybniku     

w terminie do 10 września każdego roku.  

8. Kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta typują komisje powołane przez Prezydenta dla 

poszczególnych grup placówek. 

9. Komisje pracują w następującym składzie: 

a) jeden przedstawiciel Rady Miasta, 

b) jeden pracownik Wydziału Edukacji, 

c) po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty, 

d) po trzech przedstawicieli dyrektorów z danej grupy placówek. 

10. Na wniosek komisji Prezydent Miasta przyznaje nagrody nauczycielom, zatrudnionym 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Rybnik. Prezydent nie jest związany 

wnioskami komisji i może przyznać nagrodę osobie innej niż wytypowana przez komisję. 



 

 

 

 

 

11. Dyrektorom nagrody przyznaje bezpośrednio Prezydent Miasta (bez opinii komisji). 

12. Nagrody Prezydenta Miasta wręczane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

13. Przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta wyklucza możliwość uzyskania w tym samym roku 

nagrody Dyrektora Szkoły. 

14.Dokumentację wniosków przechowuje Wydział Edukacji wraz z rejestrem przyznanych nagród. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 30-08-2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- WZÓR- 
   Rybnik, dnia ………………………… 

(pieczęć instytucji występującej z wnioskiem)  
 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA 
    

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta 

Pani/Panu ………………………………………………………………………… urodz. ……………….. 

wykształcenie ……………………………… staż pracy pedagogicznej……………………………….. 

Zatrudnionej/nemu w ………………………………. na stanowisku………………………………………….... 

stopień awansu zawodowego …………………………………………………………………………….. 

otrzymane nagrody (dyrektora szkoły/placówki, Prezydenta Miasta, Kuratora Oświaty, Ministra - stopień , 

rok) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DZIEDZINA PRACY – KRYTERIA – PRZYKŁADY (osiągnięcia wyłącznie uzyskane od ostatniej 

otrzymanej nagrody Prezydenta, Kuratora lub Ministra) 

1. Praca dydaktyczna 

a) programy autorskie, publikacje, innowacyjne metody pracy: 

……………………………………………………………………………………..………………   

b) nagrody zdobyte przez uczniów w olimpiadach, konkursach itp.:  

……………………………………………………………………………………...……………...   

c) osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

d) organizacja konkursów, zawodów, festiwali, innych imprez: 

………………………………………………………………………………………..……………   

2. Praca opiekuńczo-wychowawcza 

a) organizacja uroczystości szkolnych i środowiskowych: 

……………………………………………………………………………………..……………... 

b) działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę: 

……………………………………………………………………………………...…………….. 

c) wyróżniająca praca w charakterze wychowawcy: 

………………………………………………………………………..……………………………   

3. Praca pozaszkolna 

a) współpraca z Radą dzielnicy, związkami zawodowymi, instytucjami: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

b) praca na rzecz środowiska lokalnego: 

……………………………………………………………….…………………………………….. 

c) pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na działalność szkoły (w tym z UE): 

……………………………………………………………………………………………………...       

Oświadczam, że Rada Pedagogiczna  zaopiniowała wniosek o nagrodę dla nauczyciela*. 

    

   ………………………………………………… 

   (data i podpis dyrektora) 

*dotyczy wniosków składanych przez dyrektora szkoły 



 

 

 

 

 

Wniosek składa się z jednej kartki wypełnionej czcionką o rozmiarze 10, przy czym nie trzeba wypełniać 

wszystkich obszarów (dziedzin pracy – kryteriów). 


