
UCHWAŁA NR XXXVI/185/10  

RADY GMINY LIPNO  

z dnia 30 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego

funduszu nagród 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15,art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 228, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 

162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 

175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 

54, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2001 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 49, ust.1 pkt 2 i ust. 

2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2006r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 i z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 

80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 

247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56 

poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213 poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy 

Lipno uchwala, co następuje: 

§ 1. Po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się 

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.  

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZE 

SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD.  

§ 1. 1. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów 

szkół zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Lipno. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

§ 2. 1. Nauczycielowi może być przyznana nagroda ze specjalnego funduszu nagród 

w ramach planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że: 

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 może być przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi po 

przepracowaniu w szkole, co najmniej jednego roku.  

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.  

4. . Nagrodę otrzymują nauczyciele i dyrektorzy za szczególne osiągnięcia w zakresie: 

5. Za szczególne osiągnięcia uważa się, w zakresie: 

§ 3. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Mogą być również 

wręczane z okazji ważnych wydarzeń w życiu szkoły (nadanie imienia, obchody jubileuszy, itp.). 

§ 4. 1. Nagrodę Wójta Gminy Lipno w stosunku do nauczycieli przyznaje Wójt Gminy na 

wniosek: 

2. Nagrodę Wójta Gminy Lipno dla dyrektorów przyznaje Wójt Gminy Lipno z własnej 

inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców lub związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli.  

§ 5. 1. Nagrodę Dyrektora przyznaje dyrektor zatrudniający nauczyciela. 

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek 

rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców lub związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli.  

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Lipno składa się do SAPO nie później 

niż do 20 września danego roku. 

2. Wnioski o przyznanie Nagrody Dyrektora należy składać wraz z uzasadnieniem do 

Dyrektora danej szkoły w terminie do 20 września danego roku.  

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny zawierać: 

§ 7. Pisemną decyzję o przyznaniu nagrody otrzymuje nagrodzony dyrektor lub nauczyciel 

a jej odpis umieszcza się w aktach osobowych.  

§ 8. 1. Wysokość Nagrody Wójta Gminy Lipno ustala każdorazowo Wójt Gminy Lipno 

w ramach posiadanych środków, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 2. 

2. Wysokość Nagrody Dyrektora ustala dyrektor w ramach posiadanych środków, o których

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVI/185/10 

Rady Gminy Lipno 

z dnia 30 czerwca 2010 r.

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum;

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora 

przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, dyrektora, zastępcę dyrektora.

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły;

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy Lipno.

1) dydaktyki

2) wychowania i opieki,

3) zarządzania szkołą,

4) działań na rzecz oświaty i wychowania w Gminie Lipno.

1) dydaktyki: 

a) uzyskanie wysokich wyników dydaktycznych ustalonych na podstawie badań 

standardowymi narzędziami pomiaru dydaktycznego, z równoczesnym stosowaniem 

klarownych, znanych uczniom i rodzicom kryteriów systematycznego oceniania 

uczniów, 

b) doprowadzenie ucznia ( uczniów ) do sukcesów w nauce, sportowych i artystycznych 

w skali międzyszkolnej, wiejskiej, regionalnej, wojewódzkiej, krajowej, 

c) opracowanie i wdrożenie z sukcesem pedagogicznym własnych programów autorskich 

lub nowatorskich rozwiązań metodycznych, samodzielne opracowanie 

i przygotowywanie pomocy naukowych; 

2) wychowania i opieki: 

a) uzyskanie wysokich efektów wychowawczych niezależnie od predyspozycji 

wychowanków z powierzonego nauczycielowi zespołu, skuteczność pracy z trudnym 

zespołem, efektywne wpływanie na kształtowanie właściwego środowiska 

wychowawczego dziecka, 

b) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, wspomaganie twórczości własnej 

uczniów, 

c) spełnianie, opieki nad organizacjami i zespołami uczniowskimi oraz młodzieżowymi, 

efektywność działań, wychodzenie z działalnością poza środowisko szkolne, 

d) organizowanie atrakcyjnych wycieczek, imprez szkolnych i środowiskowych w czasie 

wolnym; 

3) zarządzanie szkołą: 

a) tworzenie warunków do: 

- rozwoju procedur demokratycznych sprzyjających samorządności 

i przedsiębiorczości uczniów, 

- uzyskiwanie sukcesów przez uczniów zdolnych w dziedzinie nauki, sztuki i sportu,

- efektywnego wspierania pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz materialną 

uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują, 

- realizacji przez nauczycieli różnego rodzaju innowacji, eksperymentów 

pedagogicznych lub programów autorskich, 

b) przynosząca bardzo dobre rezultaty współpraca z rodzicami, środowiskiem i innymi 

organizacjami, stowarzyszeniami lub instytucjami, 

c) efektywne działania zmierzające do wzbogacenia bazy szkoły i jej oferty edukacyjnej,

d) skuteczne wykonywanie zwiększonych w stosunku do ustawowych obowiązków 

dyrektora zadań wynikających z realizacji znaczących przedsięwzięć, takich jak oddanie 

do użytku szkoły, sali gimnastycznej, segmentu obiektu szkolnego itp.; 

4) działań na rzecz oświaty i wychowania w Gminie Lipno 

a) efektywna praca z dziećmi i młodzieżą (wg kryteriów pkt 1 i 2) w instytucjach, 

stowarzyszeniach i organizacjach funkcjonujących poza systemem oświaty, statutowo 

jednak z nią związanych, 

b) znaczący udział w przedsięwzięciach służących rozwojowi oświaty i wychowania 

w Gminie Lipno, 

c) efektywna praca na rzecz środowiska nauczycielskiego

1) dyrektorów szkół;

2) rady szkoły, rad pedagogicznych, rady rodziców;

3) związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę szkoły, staż pracy nauczyciela oraz 

przyznanie mu wcześniej nagrody i odznaczenia; 

2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.
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UCHWAŁA NR XXXVI/185/10  

RADY GMINY LIPNO  

z dnia 30 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego

funduszu nagród 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15,art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 228, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 

162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 

175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 

54, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2001 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 49, ust.1 pkt 2 i ust. 

2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2006r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 i z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 

80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 

247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56 

poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213 poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy 

Lipno uchwala, co następuje: 

§ 1. Po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się 

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.  

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZE 

SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD.  

§ 1. 1. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów 

szkół zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Lipno. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

§ 2. 1. Nauczycielowi może być przyznana nagroda ze specjalnego funduszu nagród 

w ramach planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że: 

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 może być przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi po 

przepracowaniu w szkole, co najmniej jednego roku.  

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.  

4. . Nagrodę otrzymują nauczyciele i dyrektorzy za szczególne osiągnięcia w zakresie: 

5. Za szczególne osiągnięcia uważa się, w zakresie: 

§ 3. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Mogą być również 

wręczane z okazji ważnych wydarzeń w życiu szkoły (nadanie imienia, obchody jubileuszy, itp.). 

§ 4. 1. Nagrodę Wójta Gminy Lipno w stosunku do nauczycieli przyznaje Wójt Gminy na 

wniosek: 

2. Nagrodę Wójta Gminy Lipno dla dyrektorów przyznaje Wójt Gminy Lipno z własnej 

inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców lub związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli.  

§ 5. 1. Nagrodę Dyrektora przyznaje dyrektor zatrudniający nauczyciela. 

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek 

rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców lub związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli.  

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Lipno składa się do SAPO nie później 

niż do 20 września danego roku. 

2. Wnioski o przyznanie Nagrody Dyrektora należy składać wraz z uzasadnieniem do 

Dyrektora danej szkoły w terminie do 20 września danego roku.  

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny zawierać: 

§ 7. Pisemną decyzję o przyznaniu nagrody otrzymuje nagrodzony dyrektor lub nauczyciel 

a jej odpis umieszcza się w aktach osobowych.  

§ 8. 1. Wysokość Nagrody Wójta Gminy Lipno ustala każdorazowo Wójt Gminy Lipno 

w ramach posiadanych środków, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 2. 

2. Wysokość Nagrody Dyrektora ustala dyrektor w ramach posiadanych środków, o których

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVI/185/10 

Rady Gminy Lipno 

z dnia 30 czerwca 2010 r.

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum;

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora 

przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, dyrektora, zastępcę dyrektora.

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły;

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy Lipno.

1) dydaktyki

2) wychowania i opieki,

3) zarządzania szkołą,

4) działań na rzecz oświaty i wychowania w Gminie Lipno.

1) dydaktyki: 

a) uzyskanie wysokich wyników dydaktycznych ustalonych na podstawie badań 

standardowymi narzędziami pomiaru dydaktycznego, z równoczesnym stosowaniem 

klarownych, znanych uczniom i rodzicom kryteriów systematycznego oceniania 

uczniów, 

b) doprowadzenie ucznia ( uczniów ) do sukcesów w nauce, sportowych i artystycznych 

w skali międzyszkolnej, wiejskiej, regionalnej, wojewódzkiej, krajowej, 

c) opracowanie i wdrożenie z sukcesem pedagogicznym własnych programów autorskich 

lub nowatorskich rozwiązań metodycznych, samodzielne opracowanie 

i przygotowywanie pomocy naukowych; 

2) wychowania i opieki: 

a) uzyskanie wysokich efektów wychowawczych niezależnie od predyspozycji 

wychowanków z powierzonego nauczycielowi zespołu, skuteczność pracy z trudnym 

zespołem, efektywne wpływanie na kształtowanie właściwego środowiska 

wychowawczego dziecka, 

b) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, wspomaganie twórczości własnej 

uczniów, 

c) spełnianie, opieki nad organizacjami i zespołami uczniowskimi oraz młodzieżowymi, 

efektywność działań, wychodzenie z działalnością poza środowisko szkolne, 

d) organizowanie atrakcyjnych wycieczek, imprez szkolnych i środowiskowych w czasie 

wolnym; 

3) zarządzanie szkołą: 

a) tworzenie warunków do: 

- rozwoju procedur demokratycznych sprzyjających samorządności 

i przedsiębiorczości uczniów, 

- uzyskiwanie sukcesów przez uczniów zdolnych w dziedzinie nauki, sztuki i sportu,

- efektywnego wspierania pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz materialną 

uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują, 

- realizacji przez nauczycieli różnego rodzaju innowacji, eksperymentów 

pedagogicznych lub programów autorskich, 

b) przynosząca bardzo dobre rezultaty współpraca z rodzicami, środowiskiem i innymi 

organizacjami, stowarzyszeniami lub instytucjami, 

c) efektywne działania zmierzające do wzbogacenia bazy szkoły i jej oferty edukacyjnej,

d) skuteczne wykonywanie zwiększonych w stosunku do ustawowych obowiązków 

dyrektora zadań wynikających z realizacji znaczących przedsięwzięć, takich jak oddanie 

do użytku szkoły, sali gimnastycznej, segmentu obiektu szkolnego itp.; 

4) działań na rzecz oświaty i wychowania w Gminie Lipno 

a) efektywna praca z dziećmi i młodzieżą (wg kryteriów pkt 1 i 2) w instytucjach, 

stowarzyszeniach i organizacjach funkcjonujących poza systemem oświaty, statutowo 

jednak z nią związanych, 

b) znaczący udział w przedsięwzięciach służących rozwojowi oświaty i wychowania 

w Gminie Lipno, 

c) efektywna praca na rzecz środowiska nauczycielskiego

1) dyrektorów szkół;

2) rady szkoły, rad pedagogicznych, rady rodziców;

3) związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę szkoły, staż pracy nauczyciela oraz 

przyznanie mu wcześniej nagrody i odznaczenia; 

2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.
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UCHWAŁA NR XXXVI/185/10  

RADY GMINY LIPNO  

z dnia 30 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego

funduszu nagród 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15,art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 228, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 

162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 

175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 

54, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2001 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 49, ust.1 pkt 2 i ust. 

2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2006r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 i z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 

80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 

247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56 

poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213 poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy 

Lipno uchwala, co następuje: 

§ 1. Po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się 

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.  

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZE 

SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD.  

§ 1. 1. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów 

szkół zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Lipno. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

§ 2. 1. Nauczycielowi może być przyznana nagroda ze specjalnego funduszu nagród 

w ramach planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że: 

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 może być przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi po 

przepracowaniu w szkole, co najmniej jednego roku.  

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.  

4. . Nagrodę otrzymują nauczyciele i dyrektorzy za szczególne osiągnięcia w zakresie: 

5. Za szczególne osiągnięcia uważa się, w zakresie: 

§ 3. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Mogą być również 

wręczane z okazji ważnych wydarzeń w życiu szkoły (nadanie imienia, obchody jubileuszy, itp.). 

§ 4. 1. Nagrodę Wójta Gminy Lipno w stosunku do nauczycieli przyznaje Wójt Gminy na 

wniosek: 

2. Nagrodę Wójta Gminy Lipno dla dyrektorów przyznaje Wójt Gminy Lipno z własnej 

inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców lub związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli.  

§ 5. 1. Nagrodę Dyrektora przyznaje dyrektor zatrudniający nauczyciela. 

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek 

rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców lub związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli.  

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Lipno składa się do SAPO nie później 

niż do 20 września danego roku. 

2. Wnioski o przyznanie Nagrody Dyrektora należy składać wraz z uzasadnieniem do 

Dyrektora danej szkoły w terminie do 20 września danego roku.  

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny zawierać: 

§ 7. Pisemną decyzję o przyznaniu nagrody otrzymuje nagrodzony dyrektor lub nauczyciel 

a jej odpis umieszcza się w aktach osobowych.  

§ 8. 1. Wysokość Nagrody Wójta Gminy Lipno ustala każdorazowo Wójt Gminy Lipno 

w ramach posiadanych środków, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 2. 

2. Wysokość Nagrody Dyrektora ustala dyrektor w ramach posiadanych środków, o których

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVI/185/10 

Rady Gminy Lipno 

z dnia 30 czerwca 2010 r.

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum;

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora 

przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, dyrektora, zastępcę dyrektora.

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły;

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy Lipno.

1) dydaktyki

2) wychowania i opieki,

3) zarządzania szkołą,

4) działań na rzecz oświaty i wychowania w Gminie Lipno.

1) dydaktyki: 

a) uzyskanie wysokich wyników dydaktycznych ustalonych na podstawie badań 

standardowymi narzędziami pomiaru dydaktycznego, z równoczesnym stosowaniem 

klarownych, znanych uczniom i rodzicom kryteriów systematycznego oceniania 

uczniów, 

b) doprowadzenie ucznia ( uczniów ) do sukcesów w nauce, sportowych i artystycznych 

w skali międzyszkolnej, wiejskiej, regionalnej, wojewódzkiej, krajowej, 

c) opracowanie i wdrożenie z sukcesem pedagogicznym własnych programów autorskich 

lub nowatorskich rozwiązań metodycznych, samodzielne opracowanie 

i przygotowywanie pomocy naukowych; 

2) wychowania i opieki: 

a) uzyskanie wysokich efektów wychowawczych niezależnie od predyspozycji 

wychowanków z powierzonego nauczycielowi zespołu, skuteczność pracy z trudnym 

zespołem, efektywne wpływanie na kształtowanie właściwego środowiska 

wychowawczego dziecka, 

b) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, wspomaganie twórczości własnej 

uczniów, 

c) spełnianie, opieki nad organizacjami i zespołami uczniowskimi oraz młodzieżowymi, 

efektywność działań, wychodzenie z działalnością poza środowisko szkolne, 

d) organizowanie atrakcyjnych wycieczek, imprez szkolnych i środowiskowych w czasie 

wolnym; 

3) zarządzanie szkołą: 

a) tworzenie warunków do: 

- rozwoju procedur demokratycznych sprzyjających samorządności 

i przedsiębiorczości uczniów, 

- uzyskiwanie sukcesów przez uczniów zdolnych w dziedzinie nauki, sztuki i sportu,

- efektywnego wspierania pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz materialną 

uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują, 

- realizacji przez nauczycieli różnego rodzaju innowacji, eksperymentów 

pedagogicznych lub programów autorskich, 

b) przynosząca bardzo dobre rezultaty współpraca z rodzicami, środowiskiem i innymi 

organizacjami, stowarzyszeniami lub instytucjami, 

c) efektywne działania zmierzające do wzbogacenia bazy szkoły i jej oferty edukacyjnej,

d) skuteczne wykonywanie zwiększonych w stosunku do ustawowych obowiązków 

dyrektora zadań wynikających z realizacji znaczących przedsięwzięć, takich jak oddanie 

do użytku szkoły, sali gimnastycznej, segmentu obiektu szkolnego itp.; 

4) działań na rzecz oświaty i wychowania w Gminie Lipno 

a) efektywna praca z dziećmi i młodzieżą (wg kryteriów pkt 1 i 2) w instytucjach, 

stowarzyszeniach i organizacjach funkcjonujących poza systemem oświaty, statutowo 

jednak z nią związanych, 

b) znaczący udział w przedsięwzięciach służących rozwojowi oświaty i wychowania 

w Gminie Lipno, 

c) efektywna praca na rzecz środowiska nauczycielskiego

1) dyrektorów szkół;

2) rady szkoły, rad pedagogicznych, rady rodziców;

3) związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę szkoły, staż pracy nauczyciela oraz 

przyznanie mu wcześniej nagrody i odznaczenia; 

2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.

ID: VBTQB-EDIQA-HJUTQ-XEMIU-HFSXP. Podpisany. Strona 3 / 5



UCHWAŁA NR XXXVI/185/10  

RADY GMINY LIPNO  

z dnia 30 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego

funduszu nagród 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15,art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 228, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 

162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 

175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 

54, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2001 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 49, ust.1 pkt 2 i ust. 

2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2006r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 i z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 

80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 

247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56 

poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213 poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy 

Lipno uchwala, co następuje: 

§ 1. Po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się 

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.  

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZE 

SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD.  

§ 1. 1. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów 

szkół zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Lipno. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

§ 2. 1. Nauczycielowi może być przyznana nagroda ze specjalnego funduszu nagród 

w ramach planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że: 

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 może być przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi po 

przepracowaniu w szkole, co najmniej jednego roku.  

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.  

4. . Nagrodę otrzymują nauczyciele i dyrektorzy za szczególne osiągnięcia w zakresie: 

5. Za szczególne osiągnięcia uważa się, w zakresie: 

§ 3. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Mogą być również 

wręczane z okazji ważnych wydarzeń w życiu szkoły (nadanie imienia, obchody jubileuszy, itp.). 

§ 4. 1. Nagrodę Wójta Gminy Lipno w stosunku do nauczycieli przyznaje Wójt Gminy na 

wniosek: 

2. Nagrodę Wójta Gminy Lipno dla dyrektorów przyznaje Wójt Gminy Lipno z własnej 

inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców lub związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli.  

§ 5. 1. Nagrodę Dyrektora przyznaje dyrektor zatrudniający nauczyciela. 

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek 

rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców lub związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli.  

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Lipno składa się do SAPO nie później 

niż do 20 września danego roku. 

2. Wnioski o przyznanie Nagrody Dyrektora należy składać wraz z uzasadnieniem do 

Dyrektora danej szkoły w terminie do 20 września danego roku.  

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny zawierać: 

§ 7. Pisemną decyzję o przyznaniu nagrody otrzymuje nagrodzony dyrektor lub nauczyciel 

a jej odpis umieszcza się w aktach osobowych.  

§ 8. 1. Wysokość Nagrody Wójta Gminy Lipno ustala każdorazowo Wójt Gminy Lipno 

w ramach posiadanych środków, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 2. 

2. Wysokość Nagrody Dyrektora ustala dyrektor w ramach posiadanych środków, o których

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVI/185/10 

Rady Gminy Lipno 

z dnia 30 czerwca 2010 r.

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum;

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora 

przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, dyrektora, zastępcę dyrektora.

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły;

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy Lipno.

1) dydaktyki

2) wychowania i opieki,

3) zarządzania szkołą,

4) działań na rzecz oświaty i wychowania w Gminie Lipno.

1) dydaktyki: 

a) uzyskanie wysokich wyników dydaktycznych ustalonych na podstawie badań 

standardowymi narzędziami pomiaru dydaktycznego, z równoczesnym stosowaniem 

klarownych, znanych uczniom i rodzicom kryteriów systematycznego oceniania 

uczniów, 

b) doprowadzenie ucznia ( uczniów ) do sukcesów w nauce, sportowych i artystycznych 

w skali międzyszkolnej, wiejskiej, regionalnej, wojewódzkiej, krajowej, 

c) opracowanie i wdrożenie z sukcesem pedagogicznym własnych programów autorskich 

lub nowatorskich rozwiązań metodycznych, samodzielne opracowanie 

i przygotowywanie pomocy naukowych; 

2) wychowania i opieki: 

a) uzyskanie wysokich efektów wychowawczych niezależnie od predyspozycji 

wychowanków z powierzonego nauczycielowi zespołu, skuteczność pracy z trudnym 

zespołem, efektywne wpływanie na kształtowanie właściwego środowiska 

wychowawczego dziecka, 

b) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, wspomaganie twórczości własnej 

uczniów, 

c) spełnianie, opieki nad organizacjami i zespołami uczniowskimi oraz młodzieżowymi, 

efektywność działań, wychodzenie z działalnością poza środowisko szkolne, 

d) organizowanie atrakcyjnych wycieczek, imprez szkolnych i środowiskowych w czasie 

wolnym; 

3) zarządzanie szkołą: 

a) tworzenie warunków do: 

- rozwoju procedur demokratycznych sprzyjających samorządności 

i przedsiębiorczości uczniów, 

- uzyskiwanie sukcesów przez uczniów zdolnych w dziedzinie nauki, sztuki i sportu,

- efektywnego wspierania pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz materialną 

uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują, 

- realizacji przez nauczycieli różnego rodzaju innowacji, eksperymentów 

pedagogicznych lub programów autorskich, 

b) przynosząca bardzo dobre rezultaty współpraca z rodzicami, środowiskiem i innymi 

organizacjami, stowarzyszeniami lub instytucjami, 

c) efektywne działania zmierzające do wzbogacenia bazy szkoły i jej oferty edukacyjnej,

d) skuteczne wykonywanie zwiększonych w stosunku do ustawowych obowiązków 

dyrektora zadań wynikających z realizacji znaczących przedsięwzięć, takich jak oddanie 

do użytku szkoły, sali gimnastycznej, segmentu obiektu szkolnego itp.; 

4) działań na rzecz oświaty i wychowania w Gminie Lipno 

a) efektywna praca z dziećmi i młodzieżą (wg kryteriów pkt 1 i 2) w instytucjach, 

stowarzyszeniach i organizacjach funkcjonujących poza systemem oświaty, statutowo 

jednak z nią związanych, 

b) znaczący udział w przedsięwzięciach służących rozwojowi oświaty i wychowania 

w Gminie Lipno, 

c) efektywna praca na rzecz środowiska nauczycielskiego

1) dyrektorów szkół;

2) rady szkoły, rad pedagogicznych, rady rodziców;

3) związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę szkoły, staż pracy nauczyciela oraz 

przyznanie mu wcześniej nagrody i odznaczenia; 

2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.
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UCHWAŁA NR XXXVI/185/10  

RADY GMINY LIPNO  

z dnia 30 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego

funduszu nagród 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15,art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 228, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 

162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 

175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 

54, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2001 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 49, ust.1 pkt 2 i ust. 

2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2006r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 i z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 

80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 

247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56 

poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213 poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy 

Lipno uchwala, co następuje: 

§ 1. Po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się 

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.  

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZE 

SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD.  

§ 1. 1. Regulamin określa tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów 

szkół zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Lipno. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

§ 2. 1. Nauczycielowi może być przyznana nagroda ze specjalnego funduszu nagród 

w ramach planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że: 

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 może być przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi po 

przepracowaniu w szkole, co najmniej jednego roku.  

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.  

4. . Nagrodę otrzymują nauczyciele i dyrektorzy za szczególne osiągnięcia w zakresie: 

5. Za szczególne osiągnięcia uważa się, w zakresie: 

§ 3. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Mogą być również 

wręczane z okazji ważnych wydarzeń w życiu szkoły (nadanie imienia, obchody jubileuszy, itp.). 

§ 4. 1. Nagrodę Wójta Gminy Lipno w stosunku do nauczycieli przyznaje Wójt Gminy na 

wniosek: 

2. Nagrodę Wójta Gminy Lipno dla dyrektorów przyznaje Wójt Gminy Lipno z własnej 

inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców lub związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli.  

§ 5. 1. Nagrodę Dyrektora przyznaje dyrektor zatrudniający nauczyciela. 

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek 

rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców lub związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli.  

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Lipno składa się do SAPO nie później 

niż do 20 września danego roku. 

2. Wnioski o przyznanie Nagrody Dyrektora należy składać wraz z uzasadnieniem do 

Dyrektora danej szkoły w terminie do 20 września danego roku.  

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny zawierać: 

§ 7. Pisemną decyzję o przyznaniu nagrody otrzymuje nagrodzony dyrektor lub nauczyciel 

a jej odpis umieszcza się w aktach osobowych.  

§ 8. 1. Wysokość Nagrody Wójta Gminy Lipno ustala każdorazowo Wójt Gminy Lipno 

w ramach posiadanych środków, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 2. 

2. Wysokość Nagrody Dyrektora ustala dyrektor w ramach posiadanych środków, o których

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVI/185/10 

Rady Gminy Lipno 

z dnia 30 czerwca 2010 r.

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum;

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora 

przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, dyrektora, zastępcę dyrektora.

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły;

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy Lipno.

1) dydaktyki

2) wychowania i opieki,

3) zarządzania szkołą,

4) działań na rzecz oświaty i wychowania w Gminie Lipno.

1) dydaktyki: 

a) uzyskanie wysokich wyników dydaktycznych ustalonych na podstawie badań 

standardowymi narzędziami pomiaru dydaktycznego, z równoczesnym stosowaniem 

klarownych, znanych uczniom i rodzicom kryteriów systematycznego oceniania 

uczniów, 

b) doprowadzenie ucznia ( uczniów ) do sukcesów w nauce, sportowych i artystycznych 

w skali międzyszkolnej, wiejskiej, regionalnej, wojewódzkiej, krajowej, 

c) opracowanie i wdrożenie z sukcesem pedagogicznym własnych programów autorskich 

lub nowatorskich rozwiązań metodycznych, samodzielne opracowanie 

i przygotowywanie pomocy naukowych; 

2) wychowania i opieki: 

a) uzyskanie wysokich efektów wychowawczych niezależnie od predyspozycji 

wychowanków z powierzonego nauczycielowi zespołu, skuteczność pracy z trudnym 

zespołem, efektywne wpływanie na kształtowanie właściwego środowiska 

wychowawczego dziecka, 

b) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, wspomaganie twórczości własnej 

uczniów, 

c) spełnianie, opieki nad organizacjami i zespołami uczniowskimi oraz młodzieżowymi, 

efektywność działań, wychodzenie z działalnością poza środowisko szkolne, 

d) organizowanie atrakcyjnych wycieczek, imprez szkolnych i środowiskowych w czasie 

wolnym; 

3) zarządzanie szkołą: 

a) tworzenie warunków do: 

- rozwoju procedur demokratycznych sprzyjających samorządności 

i przedsiębiorczości uczniów, 

- uzyskiwanie sukcesów przez uczniów zdolnych w dziedzinie nauki, sztuki i sportu,

- efektywnego wspierania pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz materialną 

uczniów, którzy takiej pomocy potrzebują, 

- realizacji przez nauczycieli różnego rodzaju innowacji, eksperymentów 

pedagogicznych lub programów autorskich, 

b) przynosząca bardzo dobre rezultaty współpraca z rodzicami, środowiskiem i innymi 

organizacjami, stowarzyszeniami lub instytucjami, 

c) efektywne działania zmierzające do wzbogacenia bazy szkoły i jej oferty edukacyjnej,

d) skuteczne wykonywanie zwiększonych w stosunku do ustawowych obowiązków 

dyrektora zadań wynikających z realizacji znaczących przedsięwzięć, takich jak oddanie 

do użytku szkoły, sali gimnastycznej, segmentu obiektu szkolnego itp.; 

4) działań na rzecz oświaty i wychowania w Gminie Lipno 

a) efektywna praca z dziećmi i młodzieżą (wg kryteriów pkt 1 i 2) w instytucjach, 

stowarzyszeniach i organizacjach funkcjonujących poza systemem oświaty, statutowo 

jednak z nią związanych, 

b) znaczący udział w przedsięwzięciach służących rozwojowi oświaty i wychowania 

w Gminie Lipno, 

c) efektywna praca na rzecz środowiska nauczycielskiego

1) dyrektorów szkół;

2) rady szkoły, rad pedagogicznych, rady rodziców;

3) związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę szkoły, staż pracy nauczyciela oraz 

przyznanie mu wcześniej nagrody i odznaczenia; 

2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.
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