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Uchwała Nr ..................... 2019 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................................. 2019 r. 
 
zmieniająca uchwałę nr XXVII/340/2017  Rady Gminy Michałowice  z dnia 30 
października 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) Rada Gminy 
Michałowice uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
W Regulaminie przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez 
gminę Michałowice za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, stanowiącym  załącznik do 
uchwały nr XXVII/340/2017  Rady Gminy Michałowice  z dnia 30 października 2017 r. w 
sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze wprowadza się następujące zmiany: 
1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli tworzy się w wysokości 2,4% planowanych 
rocznych wynagrodzeń osobowych  nauczycieli.” 

2. w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 dzieli się w następujący sposób: 

a. 60%  funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez Wójta Gminy, 
b. 40% funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez Dyrektora szkoły.” 

3. w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Nagrody o których mowa w ust. 1 mogą być przyznawane w każdym czasie w ciągu roku 
szkolnego, szczególnie z okazji: 

1) Dnia Edukacji Narodowej, 
2) innych ważnych uroczystości szkolnych.” 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

 Zgodnie z art. 49 ustawy Karta Nauczyciela, organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego ustala w stosownej uchwale wysokość specjalnego funduszu nagród dla 
nauczycieli oraz kryteria i tryb ich przyznawania nauczycielom za osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W Karcie Nauczyciela jest zastrzeżone, że 
fundusz nie może być mniejszy niż 1% środków przeznaczonych w budżecie gminy na 
wynagrodzenia nauczycieli. W Gminie Michałowice od roku 2017 pula środków na nagrody 
wynosi 1,2% środków na  wynagrodzenia. Fundusz ten podzielony jest pomiędzy dyrektorów 
szkół i Wójta Gminy - 70% środków przyznają dyrektorzy szkół a 30% Wójt Gminy. Nagrody 
są przyznawane zwyczajowo z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
 Wśród wielu postulatów nauczycieli, jakie były zgłaszane na spotkaniach z Wójt Gminy 
podczas kwietniowych strajków, zgłaszany był także postulat dotyczący nagród. Nauczyciele 
chcieliby, aby ich praca i szczególne zaangażowanie mogło być nagradzane częściej 
i  niekoniecznie tylko z jednej okazji. Identyczne zdanie często było sygnalizowane przez 
rodziców uczniów, którzy jednocześnie chcieliby mieć możliwość wyrażenia swojej opinii lub 
wręcz wskazania nauczycieli, którzy w ich ocenie szczególnie zasługują na wyróżnienie.  
 Dlatego też przedstawiam Państwu projekt uchwały, w którym zwiększa się o 100% 
pulę środków na nagrody dla nauczycieli (na 2,4%) i jednocześnie zmienia się proporcję 
dysponowania tymi środkami. Proponuję aby dyrektorzy szkół mieli w dyspozycji 40 % ogólnej 
puli środków (kwotowo to jest więcej niż dotychczas), natomiast Wójt Gminy pozostałe 60%. 
Środki pozostające w gestii Wójt Gminy byłyby przyznawane kilka razy w roku, na wniosek 
osób i organów wskazanych w §5 uchwały nr XXVII/340/2017 Rady Gminy Michałowice 
z dnia 30 października 2017 r. 
 Zwiększenie środków na fundusz nagród jest spełnieniem  postulatów samych 
nauczycieli i znacząco przyczynia się do podwyższenia płac naszych pedagogów. Jednocześnie  
większe środki, wyższa wysokość nagród i możliwość ich otrzymania kilka razy w roku są 
zachętą mającą duże znaczenie motywacyjne. Nagrody przyznawane przez Wójt Gminy na 
wniosek rodziców będą nagrodami niezależnymi od bezpośrednich zwierzchników, pozwolą 
rodzicom na wyrażenie swojej opinii o pracy najbardziej zaangażowanych nauczycieli. 
Wysokie nagrody stanowić także będą zachętę dla tych najlepszych  i najaktywniejszych 
nauczycieli do pracy w naszej Gminie. 
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