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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 10 sierpnia 2009 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

b) rozwiàzywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiàgni´cia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuƒczej, zwanych dalej „nagrodami”, ze specjalnego
funduszu wyodr´bnionego w bud˝etach wojewodów
i bud˝ecie ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty
i wychowania, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.

d) pracy organizacyjnej na rzecz szko∏y, lub

2. Z bud˝etów wojewodów przyznawane sà nagrody kuratorów oÊwiaty oraz nagrody organów sprawujàcych nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 1a oraz ust. 2 pkt 2
i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1.
3. Z bud˝etu ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania, zwanego dalej „ministrem”, przyznawane sà nagrody tego ministra dla nauczycieli,
o których mowa w art. 1 ust. 1, ust. 1a oraz ust. 2 pkt 1
lit. d, pkt 2 i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1.
§ 2. Nagroda mo˝e byç przyznana nauczycielowi,
który:

c) dzia∏aƒ innowacyjnych, lub
e) wspó∏pracy szko∏y ze Êrodowiskiem lokalnym,
lub
f) dzia∏aƒ na rzecz oÊwiaty w wymiarze co najmniej regionalnym.
§ 3. 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawieraç:
1) imi´ (imiona) i nazwisko nauczyciela;
2) dat´ i miejsce jego urodzenia;
3) sta˝ pracy w szkole;
4) stanowisko i miejsce pracy;
5) wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia uogólniajàcego, o którym
mowa w art. 6a ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa
w § 1 ust. 1, oraz dat´ otrzymania oceny pracy;
6) informacj´ o otrzymanych nagrodach ministra,
kuratora oÊwiaty, organu sprawujàcego nadzór
pedagogiczny i dyrektora szko∏y wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania;

1) przepracowa∏ w szkole co najmniej 2 lata;

7) uzasadnienie;

2) posiada wyró˝niajàcà ocen´ pracy;

8) dat´ i podpis sk∏adajàcego wniosek.

3) posiada wybitne osiàgni´cia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuƒczej, w tym w realizacji zadaƒ zwiàzanych z zapewnieniem bezpieczeƒstwa uczniom w czasie zaj´ç organizowanych
przez szko∏´ oraz realizacji innych zadaƒ statutowych szko∏y, w szczególnoÊci w zakresie:
a) kszta∏towania najwa˝niejszych umiej´tnoÊci
uczniów okreÊlonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego, okreÊlonej rozporzàdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta∏cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó∏ (Dz. U.
z 2009 r. Nr 4, poz. 17), lub
———————
1)

2)

Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administracji
rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800.

2. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1
i ust. 4 oraz w § 6 pkt 1, do wniosku do∏àcza si´ opini´
odpowiednio rady pedagogicznej szko∏y lub rady programowej zak∏adu kszta∏cenia nauczycieli.
§ 4. Minister, kurator oÊwiaty i organ sprawujàcy
nadzór pedagogiczny powo∏ujà komisje do spraw nagród, które opiniujà wnioski o przyznanie nagród odpowiednio ministra, kuratora oÊwiaty oraz organu
sprawujàcego nadzór pedagogiczny.
§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody ministra,
z zastrze˝eniem ust. 3 i 4, sk∏ada, za poÊrednictwem
w∏aÊciwego kuratora oÊwiaty lub organu sprawujàcego nadzór pedagogiczny:
1) dyrektor szko∏y — dla nauczyciela zatrudnionego
w szkole;
2) organ prowadzàcy szko∏´ — dla dyrektora szko∏y.
2. Kurator oÊwiaty lub organ sprawujàcy nadzór
pedagogiczny, po zapoznaniu si´ z opinià komisji do
spraw nagród, o której mowa w § 4, wyra˝a opini´
o wniosku. Wnioski, które uzyska∏y pozytywnà opini´
kuratora oÊwiaty lub organu sprawujàcego nadzór pedagogiczny, przekazuje si´ ministrowi w terminie do
dnia 30 czerwca.
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3. Wnioski o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okr´gowych komisjach egzaminacyjnych
sk∏adajà odpowiednio dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorzy okr´gowych komisji egzaminacyjnych, bezpoÊrednio do ministra, w terminie
do dnia 30 czerwca.

§ 8. Nauczyciel, któremu zosta∏a przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis w∏àcza si´ do jego akt osobowych.

4. Wnioski o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli zatrudnionych w zak∏adach kszta∏cenia i placówkach doskonalenia nauczycieli, dla których organem sprawujàcym nadzór pedagogiczny jest minister,
sk∏adajà odpowiednio dyrektorzy tych zak∏adów i placówek, a dla dyrektorów tych zak∏adów i placówek —
organ prowadzàcy zak∏ad lub placówk´, bezpoÊrednio
do ministra, w terminie do dnia 30 czerwca.

§ 10. W 2009 r. wnioski, o których mowa w § 5,
przekazuje si´ ministrowi w terminie do dnia 7 wrzeÊnia.

§ 6. Wniosek o przyznanie nagrody kuratora
oÊwiaty lub nagrody organu sprawujàcego nadzór pedagogiczny sk∏ada:
1) dyrektor szko∏y — dla nauczyciela zatrudnionego
w szkole;
2) organ prowadzàcy szko∏´ — dla dyrektora szko∏y.
§ 7. Nagrody sà przyznawane w terminie do dnia
14 paêdziernika ka˝dego roku z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.

§ 9. Minister mo˝e z w∏asnej inicjatywy przyznaç
nagrod´ nauczycielowi spe∏niajàcemu kryteria, o których mowa w § 2. Przepisów § 5 i 7 nie stosuje si´.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.3)
Minister Edukacji Narodowej: w z. K. Szumilas
———————
3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród
dla nauczycieli za ich osiàgni´cia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. U. Nr 101, poz. 1093), które utraci∏o moc
z dniem 1 stycznia 2009 r., na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie
oÊwiaty, ustawy — Karta Nauczyciela oraz ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917
oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458).

