
OBWIESZCZENIE NR 62/17
RADY MIASTA TORUNIA

z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla 
nauczycieli.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały Nr 506/09 Rady Miasta Torunia z 5 marca 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów 
przyznawania nagród dla nauczycieli., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 611/17 Rady 
Miasta Torunia z 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla 
nauczycieli.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr 611/17 Rady Miasta Torunia z 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu 
i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli., który stanowi:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.”;

2) § 3 uchwały Nr 611/17 Rady Miasta Torunia z 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu 
i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli., który stanowi:

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.”.

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Torunia

Marcin Czyżniewski
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Załącznik

do obwieszczenia nr 62/17

Rady Miasta Torunia

z dnia 7 września 2017 r. 

 Uchwała Nr 506/09 
 Rady Miasta Torunia 
z dnia 5 marca 2009 r.

 w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli. 

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982  r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno–
wychowawcze oraz pracę opiekuńczo-wychowawczą ze  specjalnego funduszu nagród, wyodrębnionego, 
zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela - w budżecie Gminy Miasta Toruń.

2. Ze środków specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 wypłacane są:

1) nagrody Prezydenta Miasta Torunia, na które przeznacza się 30%, środków specjalnego funduszu nagród;

2) nagrody dyrektorów szkół, na które przeznacza się 70% środków specjalnego funduszu nagród.

3. 1)  Nagrody, o których mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku nagród dla nauczycieli, którym powierzono 
stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze w szkołach działających na podstawie 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wypłacane są ze środków 
wyodrębnionych w budżecie Wydziału Edukacji.

4. Nagrody, o których mowa w ust. 2 mają charakter uznaniowy i są przyznawane w terminie do dnia 
14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§ 2. Nagrody przyznają:

1) ze środków, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 – Prezydent Miasta Torunia;

2) ze środków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 – dyrektor szkoły.

§ 3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Torunia może wystąpić:

1) dyrektor - dla nauczyciela oraz nauczyciela, któremu powierzono inne stanowisko kierownicze 
przewidziane w statucie  szkoły z zastrzeżeniem, że liczba złożonych wniosków w danym roku, 
nie powinna przekraczać:

a) 2 - w przypadku gdy rada pedagogiczna liczy nie więcej niż 20 nauczycieli,

b) 3 - w przypadku gdy rada pedagogiczna liczy od 21 do 60 nauczycieli,

c) 4 - w przypadku gdy rada pedagogiczna liczy 61 do 100 nauczycieli,

d) 5 – w przypadku gdy rada pedagogiczna liczy 101 i więcej nauczycieli;

2) 2)  dyrektor Wydziału Edukacji dla dyrektora szkoły.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Torunia składa się do Prezydenta Miasta Torunia, 
za pośrednictwem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku.

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody określa  załącznik do niniejszej uchwały.

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 611/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 
z 2017 r., poz. 3075), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
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3. Prezydent Miasta Torunia może również z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi oraz 
nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub  wicedyrektora albo inne stanowisko 
kierownicze w szkole spełniającemu kryteria wymienione w § 5.

§ 5. 1. Nagrody, o których mowa w § 2 mogą być przyznane nauczycielowi lub zespołowi nauczycieli, 
którzy posiadają najwyższą z możliwych ocenę pracy w przypadku nagrody Prezydenta Miasta Torunia lub co 
najmniej dobrą ocenę pracy w przypadku nagrody dyrektora szkoły oraz legitymują się znaczącymi 
osiągnięciami w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, zgodnie z niżej wymienionymi kryteriami:

1) osiąga wysokie efekty w nauczaniu;

2) systematycznie doskonali metody pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej;

3) posiada znaczne osiągnięcia w pracy z dzieckiem i rodziną, z uczniami uzdolnionymi, a także z uczniami 
mającymi trudności w nauce;

4) w sposób szczególny opiekuje się uczniami będącymi w trudnej sytuacji materialnej,

5) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży oraz 
prawidłowo realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę;

6) podejmuje działania wspierające zdrowie emocjonalne dzieci i młodzieży;

7) osiąga pozytywne efekty w działaniach zmierzających do umocnienia komunikacji interpersonalnej 
w placówce i w środowisku rodzinnym dziecka;

8) wykazuje umiejętność diagnozowania problemów dziecka;

9) trafnie konstruuje plany pomocy dziecku i rodzinie;

10) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe;

11) prowadzi dodatkową działalność wychowawczą w szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów 
w spektaklach teatralnych, koncertach i spotkaniach;

12) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe;

13) organizuje współpracę szkoły z instytucjami oraz organizacjami wspierającymi ją w wykonywaniu 
powierzonych zadań; podejmuje działania wykraczające poza miejsce zatrudnienia;

14) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.

2. W przypadku nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, katalog 
kryteriów określony w ust. 1 poszerza się o znaczące osiągnięcia w zakresie:

1) tworzenia warunków sprzyjających doskonaleniu metod nauczania i wychowania, doskonaleniu pracy 
z dzieckiem i rodziną (opiekunami prawnymi);

2) organizacji pracy szkoły;

3) administrowania powierzoną nieruchomością;

4) pozyskiwania i gospodarowania środkami finansowymi.

§ 6. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego 
teczce akt osobowych.

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.
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Załącznik

do uchwały nr 506/09

Rady Miasta Torunia

z dnia 5 marca 2009 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Torunia

Pani / Panu...................................................................................................................................

data urodzenia    ..........................................................................................................................

wykształcenie...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

miejsce zatrudnienia.  ..................................................................................................................

(nazwa szkoły)

zajmowane stanowisko    .............................................................................................................

ocena pracy, data jej wystawienia...................................................................

staż pracy pedagogicznej..............................................................................................................

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

Dotychczas otrzymane nagrody: ministra, kuratora oświaty, marszałka, organu prowadzącego, dyrektora - 
rok otrzymania:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Opinia Rady Pedagogicznej – data wydania opinii (nie dotyczy osoby dyrektora)

.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Inne opinie ....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(sentencja opinii)

............................... ......................................................................................................................

( data i podpis )

Złożenie wniosku uzasadniam osiągnięciami kandydata z okresu od otrzymania ostatniej nagrody innej 
niż dyrektora szkoły.

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

data pieczęć nagłówkowa podpis i pieczęć składającego wniosek

Uwaga: Uzasadnienie wniosku powinno być sporządzone na jednej stronie arkusza A4 – czcionka 
nie mniejsza niż 10.
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