
 
 

UCHWAŁA NR LIX/546/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych  
prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.)  oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2  
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta Radomia i nagród dyrektorów szkół 
i placówek dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia. 

§ 2. Postanowienia uchwały mają zastosowanie do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 
pedagogicznych zatrudnionych w publicznych szkołach, przedszkolach, placówkach i placówkach 
doskonalenia nauczycieli, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia. 

§ 3. 1. W budżecie Gminy Miasta Radomia tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń 
osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród Prezydenta Miasta Radomia i nagród dyrektorów. 

2. Z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1: 

1) 75% - przekazywane jest bezpośrednio do budżetów szkół i placówek z przeznaczeniem na nagrody 
dyrektora, 

2) 25% - przeznacza się na nagrody Prezydenta Miasta Radomia. 

§ 4. Nagrody, o których mowa w § 1 są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innych ważnych uroczystości szkolnych. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. 

§ 5. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole lub placówce co najmniej 
1 rok. 

§ 6. Prezydent Miasta Radomia corocznie ustala wysokość nagród Prezydenta Miasta Radomia. Nagroda 
dyrektora nie może być wyższa od nagrody Prezydenta Miasta Radomia. 

§ 7. Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Radomia składa: 

1) Zastępca Prezydenta właściwy do spraw oświaty – dla dyrektora szkoły lub placówki, 

2) dyrektor szkoły lub placówki - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce. 
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§ 8. Zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli mogą składać wnioski o przyznanie nagród 
odpowiednio za pośrednictwem Zastępcy Prezydenta właściwego do spraw oświaty oraz dyrektorów szkół 
i placówek. 

§ 9. Wnioski, o których mowa w § 7 pkt 2 oraz w § 8 o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Radomia 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej składa się do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu w terminie 
do dnia 7 września każdego roku, a z innych okazji z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 

§ 10. 1. Nagroda Prezydenta Miasta Radomia może być przyznana nauczycielowi, który: 

1) posiada wyróżniającą ocenę pracy oraz 

2) posiada szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji 
zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 
oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły w zakresie: 

a) kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio w podstawach 
programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia 
w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, lub 

b) tworzenia oferty zajęć i imprez, dającej możliwość poszerzenia zainteresowań i rozwoju uczniów, lub 

c) rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub 

d) działań innowacyjnych, lub 

e) współpracy z rodzicami uczniów, lub 

f) pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub 

g) współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub 

h) działań na rzecz oświaty. 

2. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który: 

1) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy oraz 

2) posiada szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji 
zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 
oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły w zakresie: 

a) kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio w podstawach 
programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia 
w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, lub 

b) tworzenia oferty zajęć i imprez, dającej możliwość poszerzenia zainteresowań i rozwoju uczniów, lub 

c) rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub 

d) działań innowacyjnych, lub 

e) współpracy z rodzicami uczniów, lub 

f) pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub 

g) współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub 

h) działań na rzecz oświaty. 

§ 11. 1. Wniosek o nagrodę powinien zawierać: 

1) dane osobowe kandydata do nagrody: imię, nazwisko, data urodzenia, 

2) określenie stanowiska, na którym jest zatrudniony kandydat, 

3) informacje o wykształceniu kandydata: poziom wykształcenia, uczelnia, kierunek studiów, 

4) informacje o stażu pracy pedagogicznej w tym w danej szkole/placówce, stopniu awansu zawodowego, 

5) informacje o aktualnej ocenie pracy: stopień i rok uzyskania, 
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6) wyszczególnienie dotychczas otrzymanych nagród: ministra właściwego do spraw oświaty, kuratora 
oświaty, Prezydenta Miasta Radomia, dyrektora szkoły lub placówki, 

7) krótkie uzasadnienie zawierające informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach, w szczególności 
w zakresie, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, od czasu otrzymania ostatniej nagrody Prezydenta Miasta 
Radomia a jeżeli takiej nagrody nie otrzymał to od początku pracy w placówce, 

8) opinię rady pedagogicznej wraz z datą posiedzenia, w przypadku wniosku składanego przez dyrektora, 

9) datę, miejsce sporządzenia wniosku, pieczęć organu sporządzającego wniosek oraz pieczęć i podpis 
wnioskodawcy. 

2. Wniosek o nagrodę składa się na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

3. Brak wymienionych w ust. 1 danych lub przekroczenie terminu składania wniosków powoduje 
odrzucenie wniosku ze względów formalnych. 

§ 12. Prezydent Miasta Radomia dokonuje analizy i zatwierdza wnioski o przyznanie nagród Prezydenta 
Miasta Radomia po uprzednim zaopiniowaniu ich przez komisję nagród. 

§ 13. 1. Komisję nagród powołuje Prezydent Miasta Radomia. 

2. W skład komisji nagród wchodzą przedstawiciele organu prowadzącego oraz związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli. 

§ 14. Prezydent Miasta Radomia może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę. W tym przypadku wniosek 
nie podlega zaopiniowaniu przez komisję nagród. Komisja nagród na najbliższym posiedzeniu informowana 
jest o przyznanych nagrodach Prezydenta Miasta Radomia. 

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

§ 16. Traci moc uchwała nr 798/2002 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania nagród organu prowadzącego i nagród dyrektorów szkół dla nauczycieli szkół 
i placówek objętych systemem oświaty i systemem pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta 
Radomia, zmieniona uchwałą nr 252/2003 z dnia 22 września 2003 r. i uchwałą nr 616/2009 z dnia 28 września 
2009 r. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 18. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

   

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu 
 
 

Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz 
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Załącznik do uchwały Nr LIX/546/2021 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

WNIOSEK 
o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Radomia 

za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Radomia Panu/Pani 
.................................................................................................................................................................. 
urodzonemu/ej  ................................................................................................................. 

(data) 
zatrudnionemu/ej w .......................................................................................................................................... 

   (nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony) 

na stanowisku ………………………………………………………………………………………… 

Wykształcenie (poziom wykształcenia, uczelnia, kierunek): ………………………… 

Stopień awansu zawodowego: 
…………………………………………………………………………………… 

Staż pracy pedagogicznej: ……………………. lat, w tym w danej szkole/placówce: ………… lat 

Aktualna ocena pracy nauczyciela (stopień, rok uzyskania): …………………………… 

Dotychczas otrzymane nagrody Prezydenta Miasta Radomia (rok ich otrzymania): ……………………….. 

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

Dotychczas otrzymane nagrody ministra właściwego do spraw oświaty,  kuratora oświaty, dyrektora 
szkoły/placówki (wyszczególnienie nagród i rok otrzymania): …………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 

Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego (zgodnie z §11 ust. 1 pkt 7) 

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Opinia rady pedagogicznej (pozytywna/negatywna, data posiedzenia) : 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Organ sporządzający wniosek: 

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

(miejscowość i data)  (pieczęć)   (podpis i pieczątka) 

Uwaga: 

Do wniosku nie należy załączać ŻADNYCH DODATKOWYCH DOKUMENTÓW potwierdzających 
osiągnięcia nauczyciela
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