
 
         Załącznik do Uchwały Nr XX/ 156 / 2005 

Rady Powiatu w Szydłowcu 
z dnia 26 stycznia 2005r 

 

 
Kryteria i tryb 

przyznawania nagrody Starosty 
dla nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek 

oświatowych            
Powiatu Szydłowieckiego. 

 
 

§ 1 
 

I         Zasady ogólne:  
1. Kryteria opracowano na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów 
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 
(Dz. U. z 20 września 2001 r. Nr 101, poz. 1093). 

2. Nagroda ze specjalnego funduszu nagród ma charakter uznaniowy. 
3. Nagroda przyznawana jest w terminie do 14 października każdego roku z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być 
przyznawana w innym terminie. 

 
§ 2 

 
II        Kryteria i tryb przyznawania nagrody Starosty : 
 
Nagrodę przyznaje się nauczycielowi, który przepracował w szkole lub placówce 
oświatowej  co najmniej  rok, posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz 
spełnia  co najmniej 5  z następujących kryteriów:  
1. osiąga bardzo dobre i wyróżniające wyniki w nauczaniu potwierdzone dokumentami, 
2. podejmuje  udokumentowaną działalność innowacyjną w zakresie wdrażania     

nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów         
i publikacji, 

3. posiada znaczące i udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami, 
4. przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości środowiskowe i  imprezy sportowe      

o zasięgu co najmniej powiatowym, 
5. zapewnia pomoc i opiekę uczniom pochodzącym z rodzin ubogich i patologicznych 

poprzez współpracę z właściwymi instytucjami, 
6. prowadzi udokumentowaną działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie 

przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, 
7. współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami, samorządami w celu wzbogacenia 

bazy  szkolnej placówki  oświatowej,  
8. rozwija konkretne formy współdziałania z rodzicami, 
9. racjonalnie dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły/placówki         

i właściwie gospodaruje powierzonym mieniem, 



10. stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego i bezpieczeństwa uczniów, 
11. prawidłowo kieruje działalnością szkoły/placówki,  godnie ją reprezentuje na 

zewnątrz, 
12. merytorycznie i aktywnie współpracuje z organem prowadzącym, 
13. osiąga wysoki poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły, o czym świadczą,                

np. wyniki egzaminów maturalnych i egzaminów z przygotowania zawodowego. 
 

III       Nagroda Starosty Powiatu może być przyznawana: 
• dyrektorom    – co rok 
• nauczycielom – co 2 lata 

 
IV        Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody Starosty: 
 

1. Starosta przyznaje nagrodę na pisemny wniosek właściwie udokumentowany: 
 a) dyrektora szkoły lub placówki – dla nauczycieli, 
 b) Zarządu Powiatu, Komisji Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa, Naczelnika 
Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu  - dla dyrektora szkoły lub 
placówki.  
 

  V      Wnioski o przyznanie nagrody   Starosty  Powiatu   należy  składać  w  terminie  
do dnia 30 września danego roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach                    
z dwutygodniowym wyprzedzeniem do chwili przyznania. 
 

        VI      Wysokość nagrody Starosty uzależnia się od ich ilości. 
 

VII     Nauczyciel,  dyrektor,   któremu   została   przyznana  nagroda Starosty, otrzymuje  
           dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.  

 
 
 
 
 
 


