
ZARZĄDZENIE NR 83/2020 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosków o Nagrodę Wójta oraz Nagrodę Dyrektora 
za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

Na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) oraz § 14 Regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom 
zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Czernikowo stanowiący 
załącznik do Uchwały Nr XIII/123/2020 Rady Gminy Czernikowo z dnia 26 lutego 2020 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór wniosku o Nagrodę Wójta za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się wzór wniosku o Nagrodę Dyrektora za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 83/2020 
Wójta Gminy Czernikowo 
z dnia 1 września 2020 r.

WNIOSEK

o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Czernikowo 
za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Czernikowo 

Panu/Pani....................................................................................................................................
/imię, (imiona) i nazwisko/

urodzonemu/ej............................................................................................................................
/data i miejsce urodzenia/

/staż pracy w szkole /

zatrudnionemu/ej w .................................................................................................................
/miejsce pracy/

/stanowisko/

/dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora oświaty, dyrektora szkoły, wójta -  data otrzymania/

/ostatnia ocena pracy nauczyciela (data otrzymania i ocena)/

Uzasadnienie wniosku:
(odnoszące się do kryteriów wskazanych w pkt. 2 i 3 §14 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i 
szkołach prowadzonych przez Gminę Czernikowo stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIII/123/2020 Rady 
Gminy Czernikowo z dnia 26 lutego 2020 r.)

W zakresie pracy dydaktyczno -  wychowawczej:
a) osiąga wysokie wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, 

przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne:



b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania 
i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji:

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w 
zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I -  III miejsca w konkursach, 
zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,:

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami 
mającymi trudności w nauce:

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe:

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez 
organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, 
wystawach i spotkaniach:

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe:

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży:



i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami:

W zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji 

materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych:

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności narkomanii i alkoholizmu:

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami ochrony zdrowia, policją, 
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania 
przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży:

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania 
szkoły lub placówki z rodzicami:

W zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego:

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w
zawodzie nauczyciela:



W przypadku nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne
stanowisko kierownicze w szkole dodatkowo:
a) dbałość o j akościowy rozwój szkoły, w tym osiąganie bardzo dobrych wyników w zakresie 

dydaktyki i wychowania:

b) podejmowanie kompleksowych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
uczniom:

c) wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań:

d) udział szkoły w projektach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, 
międzynarodowych:

e) efektywna współpraca z organami szkoły oraz instytucjami i organizacjami 
wspomagającymi realizację programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły:

f) dbałość o rozwój zawodowy nauczycieli i inspirowanie ich do twórczych działań:

g) tworzenie warunków gwarantujących uczniom rozwój na miarę ich możliwości, 
poszerzenie oferty diagnostycznej, profilaktycznej i terapeutycznej szkoły:



Opinia rady pedagogicznej szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony: 

Organ/osoba sporządzający/a wniosek:

/miejscowość i data/ /pieczęć/ /podpis/
/jeśli dotyczy/



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 83/2020 
Wójta Gminy Czernikowo 
z dnia 1 września 2020 r.

WNIOSEK

o przyznanie Nagrody Dyrektora........................................................................................
(nazwa szkoły/placówki)

za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Dyrektora ......................................................

(nazwa szkoły/placówki)

Panu/Pani....................................................................................................................................
/imię, (imiona) i nazwisko/

urodzonemu/ej................................................................................................. ..........................
/data i miejsce urodzenia/

/staż pracy w szkole /

zatrudnionemu/ej w .................................................................................................................
/miejsce pracy/

/stanowisko/

/dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora oświaty, dyrektora szkoły, w ójta- data otrzymania/

/ostatnia ocena pracy nauczyciela (data otrzymania i ocena)/

Uzasadnienie wniosku:
(odnoszące się do kryteriów wskazanych w pkt. 2 i 3 §14 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczyciełom zatrudnionym w przedszkolu i 
szkołach prowadzonych przez Gminę Czernikowo stanowiący załącznik do Uchwały Nr JGIl/l23/2020 Rady 
Gminy Czernikowo z dnia 26 lutego 2020 r.)

W zakresie pracy dydaktyczno -  wychowawczej:
a) osiąga wysokie wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, 

przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne:



b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania 
i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji:

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w 
zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I -  III miejsca w konkursach, 
zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,:

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami 
mającymi trudności w nauce:

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe:

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez 
organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, 
wystawach i spotkaniach:

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe:

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży:



i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami:

W zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji 

materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych:

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności narkomanii i alkoholizmu:

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami ochrony zdrowia, policją, 
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania 
przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży:

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania 
szkoły lub placówki z rodzicami:

W zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego:

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w
zawodzie nauczyciela:



W przypadku nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne
stanowisko kierownicze w szkole dodatkowo:
a) dbałość o j akościowy rozwój szkoły, w tym osiąganie bardzo dobrych wyników w zakresie 

dydaktyki i wychowania:

b) podejmowanie kompleksowych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
uczniom:

c) wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań:

d) udział szkoły w projektach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, 
międzynarodowych:

e) efektywna współpraca z organami szkoły oraz instytucjami i organizacjami 
wspomagającymi realizację programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły:

f) dbałość o rozwój zawodowy nauczycieli i inspirowanie ich do twórczych działań:

g) tworzenie warunków gwarantujących uczniom rozwój na miarę ich możliwości, 
poszerzenie oferty diagnostycznej, profilaktycznej i terapeutycznej szkoły:



Opinia rady pedagogicznej szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony: 

Organ/osoba sporządzaj ący/a wniosek:

/miejscowość i data/ /pieczęć/ /podpis/
/jeśli dotyczy/


