
  

UCHWAŁA NR XXXVIII/561/21 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych Miasta Białegostoku za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

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.1)) i 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. 22152)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się Nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku oraz nagrody dyrektorów dla nauczycieli 

szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok. 

2. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, 

realizację zadań z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz 

realizację innych zadań statutowych szkoły. 

3. Nagrody przyznawane są dyrektorom i nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz innych 

uroczystości. 

§ 2. Zasady, tryb i kryteria przyznawania nagród o których mowa w § 1 określa Regulamin, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/150/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 3 września 2007 r. w sprawie 

trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta 

Białegosotku za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007 r. Nr 218 poz. 2229 oraz 

z 2019 r. poz. 4125). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Łukasz Prokorym

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 4 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 maja 2021 r.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/561/21 

Rady Miasta Białystok 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

Regulamin przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Białegostoku dyrektorom i nauczycielom 

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Miasta Białegostoku za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady, tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 1 pkt 1b 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok. 

2. Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku oraz nagrody dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek 

oświatowych wskazanych w ust. 1, są przyznawane w terminie do 14 października każdego roku z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym 

terminie. 

3. Ze specjalnego funduszu nagród w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych 

nauczycieli, ustala się następujący podział funduszu: 

1) 20% funduszu na nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku; 

2) 80% funduszu na nagrody dyrektorów. 

§ 2. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w przedszkolu, szkole lub placówce 

co najmniej jednego roku. 

§ 3. 1. Prezydent Miasta Białegostoku ustala corocznie w terminie do 30 kwietnia wysokość nagrody 

przyznawanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku. 

2. Wysokość nagrody przyznawanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku nie może przekroczyć 75% 

wysokości nagrody Ministra Edukacji Narodowej. 

3. Wysokość nagrody przynawanej przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej w danym 

roku nie może przekroczyć 75% wysokości nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku. 

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku może wystąpić: dyrektor 

przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców.  

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, zaopiniowane przez rady pedagogiczne składa się w Departamencie 

Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku w terminie do dnia 10 września każdego roku. 

3. O przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku mogą wystąpić również: Podlaski Kurator 

Oświaty, Przewodniczący Rady Miasta Białystok, reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe 

działające w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok oraz 

dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

4. Prezydent Miasta Białegostoku powołuje komisję rozpatrującą wnioski i typującą kandydatów do 

nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku, w skład której wchodzi tylu przedstawicieli Prezydenta Miasta 

Białegostoku ilu przedstawicieli reprezentatywnych zakładowych organizacji związkowych. 

5. Zasady i tryb działania oraz skład komisji określa odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku. 

6. Prezydent Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze może przyznać 

nagrodę z własnej inicjatywy. 

§ 5. Wzór wniosku o przyznanie nagrody nauczycielowi (w tym dyrektorowi przedszkola, szkoły lub 

placówki oświatowej) określa załącznik do niniejszego regulaminu. 

§ 6. Nagrody dyrektora szkoły są przyznawane z jego inicjatywy. Ponadto z wnioskiem o przyznanie 

nagrody dyrektora może wystąpić rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców lub nauczyciel zajmujący 

inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub placówce. 
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§ 7. Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku może być przyznana nauczycielowi (w tym zajmującemu 

stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej), który spełnia co najmniej trzy z poniższych 

kryteriów: 

1) w zakresie kierowania szkołą (dotyczy nauczyciela zajmującego stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, 

placówki oświatowej): 

a) wyróżniająco organizował proces dydaktyczno-wychowawczy w placówce, 

b) opracował i wdrożył program, który spowodował pozytywne efekty organizacyjne, dydaktyczne 

i wychowawcze w zarządzanej placówce, 

c) wykazał dbałość o dobry wizerunek szkoły, 

d) wzbogacił bazę szkoły oraz przejawił troskę o stan posiadanego mienia, 

e) pozyskiwał środki specjalne i wykazał troske o inne dochody na rzecz szkoły, 

f) opracował i wdrożył program zmniejszjący koszty funkcjonowania kierowanej przez siebie jednostki, 

2) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej: 

a) uzyskał wyróżniające wyniki w procesie dydaktyczno-wychowawczym, potwierdzone udziałem 

i sukcesami uczniów w olimpiadach, turniejach, konkursach przedmiotowych lub przeglądach, 

festiwalach oraz zawodach sportowych, 

b) posiada osiagnięcia dydaktyczne potwierdzone wynikami klasyfikacji, efektami egzaminów 

zewnętrznych lub sukcesami uczniów w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, turniejach, 

zawodach sportowych, przeglądach i festiwalach, 

c) udokumentował osiągnięcia w pracy, w tym z uczniem uzdolnionym lub uczniem mającym trudności 

w nauce, 

d) stwarza warunki do rozwijania uzdolnień uczniów, w tym posiada wyróżniające wyniki pracy z uczniem 

o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych, 

e) wprowadził programy autorskie i innowacyjne, 

f) wdrażał efektywne formy współpracy z rodzicami i lokalnym środowiskiem, 

g) organizował imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe oraz uroczystości szkolne 

i rocznicowe, 

h) doskonalił własny warsztat pracy oraz podnosił kwalifikacje zawodowe, 

i) udzielał aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących prace w zawodzie 

nauczyciela, 

j) organizował pomoc oraz opiekę uczniom i wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej 

i życiowej, 

k) organizował współpracę szkoły z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami 

w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej. 

§ 8. Nagrody, o których mowa w § 7 mają charakter uznaniowy. 

§ 9. Kryteria wymienione w § 7 pkt 2 przyjęte do Nagrody Prezydenta Miasta, stosuje się również  

do nagrody dyrektora szkoły. 

§ 10. Nauczyciel (w tym nauczyciel zajmujący stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze), 

któremu została przyznana nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku lub dyrektora przedszkola, szkoły lub 

placówki oświatowej otrzymuje dyplom, którego odpis włącza się do jego akt osobowych. 

§ 11. Zmiany do Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia. 
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Załącznik do Regulaminu przyznawania Nagród Prezydenta 

Miasta Białegostoku dyrektorom i nauczycielom 

 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Miasta  

Białegostoku za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

WZÓR 

……………………………….. 

(pieczęć wnioskodawcy) 

WNIOSEK 

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

/WNIOSKODAWCA/ 

         O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU  

Wnioskuję o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku 

Pani/u  ……….....................…………………………………………………………………………….. 

zatrudnionej/mu w …………………………………………………………………....................……… 

(nazwa jednostki oświatowej) 

na stanowisku ……………………………..……………………………………....................…………. 

Dane osobowe: 

1. Data urodzenia  ……………………………………………………………….................….…... 

2. Wykształcenie ………………………………..……………………………………..................... 

3. Stopień awansu zawodowego ……………...………………………………..................……….. 

4. Staż pracy pedagogicznej …………………………………………………………..................... 

5. Nagrody, wyróżnienia  dotychczas uzyskane………………………………….................……... 

Uzasadnienie wniosku 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Białystok, dn. …………….......     ……………………………………… 

        (podpis wnioskodawcy) 

Wniosek zaopiniowano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ………………………………… 

(podstawa prawna: § 4 ust. 2 Regulaminu). 
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