
UCHWAŁA Nr IV/34l2007
Rady Gminy w Starcj Błotnicy
zdnia 30 stycznia 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustaw\, Z dnia 8 rnarca l990 r, o salr iorządzie
gminnym ( teks t  jedno l i t1 'Dz .L] . z200 l  r .  Nr  I12 .poz .  159|  zpóŹn.  z rn . )  i a r t .30  us t .
6. 6a i art. 54 ust' 7. u' z.'viązku z art. 9ld pkt 1 Jstarvy' z dnia f6 st'''-cznia 1982 r. _
Karta Nauczy.ciela (tj. Dz. I ']. z '  2003 r. Nr 1 l8. poz. || 12 zpoŹn. z'm.'1,
oraz po uzgodnieniu ze zrviązkami zarvodorvymi Zarządcn oddziału Powiato\vggo
Zrr iązku Nauczr cieIstrt a PtlIskiegtl
rt.Białobrzegach.
Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwa|a, co następuje:

s1.
l]stala się iv granicach tlelegacji ustarv1' Karta Nauczvciela. Regulamin
uynagradzania nauczycieli zatrudnion1,'ch rr' szkołach i placórvkach. dla 

'któryctl

organem prortadzącym .jest Cnrina Stara Błotnica. co stanowi załącznik nr l do
ninicj sze.j uchrr'ał1 '

s2.
l .raci rnoc Uchrva'ła Nr XXXIII/l95/2006 Radr- ( imin1, z clnia 31 st1'cznia 200ó roku
\\raz ze zmiananri rr' sprirr'r'ie ustalenia reguiaminu okreś|ającel<l nicktóre zasad;-
rr,ynagradzania Za pracę oraz zasadv prz1'znarvania n"u"'1'.i.loń zatrudnionvm rr'
ośrviatorvvch jednostkach clrganizacrj ny'ch na terenie Gminv Stara Błotnica dorjatkórv
do rt'ynagrodzenia i nagród.

$3.
Wy'konanie uchrvały' porr.ierza się Wó.jtorvi Grnin1' Stara Błotnica.

s4.
Uchwała wchodzi rr. ż',cie po upłr,'rvie l'ł dni od dnia ogłoszenia n' Dzienniku
Urzędoi,vym Wojervództrt'a Mazowieckiego z mocą oborviązującą od l st}.cznia 2007r.

Przewodniczący

, 2 Rady Cyrny -'?,'!r:!,t * t5' /!'.c' ;, x.



Załącznik
t lo uchrr.ałr '  Nr lVi  34i 2007

Radv Gminr ri Starej Blotnicl.
z dnia 30 st,cznia 2007 r.

Regulamin wl'nagradzania nauczycieli zatrudnionvch rł szkolach i placówkach
prowadzon1'ch przez Gminę Stara B|otnica

l .  PosTANowIENIA oGÓI,N*E

s 1.
Ilekroć rv reEulanrinie iormo*'a bęz}.!iŹszegcl określenia o:

l. Wójcie naleŻ1' przez to rozumieć \\.ó.jta Gnlin1' Stara Błtl1nica'
2. Radzie _ naleŻ1 przez tcl rozunriec Radę Gmin1' ''r' Stare.j Błotnicl .
.]' Szkole - naleŻl' przez to rozLtnlieć szkołę |ub zespilł szk(lł. dla któr).ch organem

prowadząc1'm jeSt Gmina Stara Błotnica.
4. D}'rektorze. wicedr'rektorze, nauczvcie|u na|eż'-x przez to rozumiec d].rektora.

rvicedt.rektora lub nauczy'c icla.jednostki' o które.j mo.'ra li'pkt 3'
5. Roku szkoln1'm _ naleŻ}, przez to rozumiec okres pracr 'szkołr 'od dnia l  rr ' rześnia

danego roku do dnia 31 sierptria roku następnego.
6' oddziale _ nalez1. przez to rozumicć clddział rł. szkole lub zespole szkół. grupę

uczniórr' rv śrvietlicr'.
7. l,iczniu - nalciy przez to rozurniec takze *tcholanka. sluchacza.
8. T1'godniorv1'm obolr'iązktlrvvm ryl'miarze godzin _ naleŻr przez to rozumiet1

tvgodniorr''"' oborł'iązkou-r' lr.}.nriar goclzin. o któnrll nlo\\a \\ afi..+] ust' ] lub art.42
ust. 4a lub ań. .ł2 ust. 7 Kartr' Naucz1'cie la'

9. Wprorr'adza się nroilirr'tlśc trłclrzenia stanorriska rr'icedr.rektora u szkołach rr'
z r t l c znosc i  L ' d  i l o . .  i , ' J J z i l l c r ,
od l2 - 20 odtlział(lrr - l wiced1'rektor.
po\ĄYŹe.i 20 oddziałórr' . ] rvicedr rektoról''

o konieczności utrr.orzenia s1anorviska rvicedvrektora cle c1'cluj e Wó.jt Cimin1 .
l n

f .

- J .

t .

s2.
Srednią rwnagrodzetl nauczl'cieli clla poszczegćllnych stopni alr ansu zauoclclwego
oblicza się na podstarr'ie liczbv nauczl'cieli zatrudnionr'ch rv szkołach i placóu'kaih
pro'"vadzon1.ch przez Cirr.rinę Stara Błotnica rv rvvmiarze co najnrnie-j |/z etatu.
Liczbę nauczycieli prz1'jęt1'ch do obliczeń stanorr i suma liczb'". nauczycieli
zatrudnionych rr' pełnynr u1.miarze oraz liczb1' pełn-.'.'ch etatórt ' rvr.nikającej z
dodania .jednoslkorr'ego rll,miaru zatrudnienia nauczycieli ZalrudnionycI] \Ą
niepełnr m rr; mi lrzc S. 'Jz in. , ,  ,/Js l  f ,/ĆŻc|] iem pkt I '
Wynagrodzenic naLrczr'cieli zatrudnirlnr'ch u. rvr,ntiarze poniŻej L': ctatu oblicza się
prclporcjonalnie do ich godzin pracv, rr'edług lr{aścirvego zaszcrcgorr enil'



s3.
Przęz sk|adniki wynagrodzenia nauczvcieli rozumie sic:

l. wynagrodzenie zasadnrcze.
2. dodatki:

a) za wysługę lat.
b) fuŃcyjn"v.
c) motvr.vacljnr,,
d) za warunki pracv.

3. lv-vnagrodzenia za godzir-r1, ponadrł.ymiarowe i za godzin1 doraŹn1,ch ZaStępSt\\'.
4' nagrody i inne śrt.iadczeIlia rt'ynikaiące ze stosunku pracr'. z l1vłączenienl śrviadczeń

zakładorvcgo 1unduszu świadczeń socjaln1'ch i dodatkóu socjaIn1:ch.
5. dodatekmieszkaniorvv

II. WYNAGRODZENIE ZASADNIC.ZE

s1.
1'Starvki wvnaglodZenia zasadniczego naucz1'cieli ustalane są odrębnie i obo'viązują.

u.za|einości od stopnia arvansu zarvodorvego, posiarian1'ch kr'i.alitikac.ji o...,"y,',iu.
zajęć obou.i.1zkorr,\'ch. na poziomie minirnaln1'ch Sta$'ck określonvch
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodort'e.j i Spońu z rJnia j 1 st}'cznia 2005 r'
w sprarr.ie rt'vsokości mininralnych stawek \\'vnagrodzenia zasadnic,.gn o,u,
wynagradzania za pracę rv dniu woln1'nr od prac1' (Dz.U. z,2005 r' Nr f2, poz. |8I.1'

]' N{inimalne starvki rt1.nagrodzenia zasadniczego ulegają znrianic rv przypajku zmiany
przcpisciw usta\\) i aktórr. lv1.konawczych i nic .'rvmagają zmianu nini.j''.go
regulaminu.

2. \\rt'nagrodzenie rr.y'płac ane j est z gtlr1'

III. DODAT|iK ZA wYSŁUGĘ LAT

ss.
1' Dodarek za u1.slugę lat przysługuje nauczr'cielorvi rr' ltl'sokości 19ó rr r'rragrodzenia

zasadniczego zakaid1,rok pracr,. rvvpłacan}' rt. okresach miesięcznvch. poczj'na|ąc od
czwartego roku pracy. Z t},n] że dodatek terr nie moŹc przekroczl'c 20oń
wynagrodzenia zasadniczcgo.

2. Do okresórv pracy upralvniających do dodatku za rł'1'sługę lat w]icza stę okresy'
poprzedniego zatrudnienia .ne uszystkich zakladach p,-*1''. *,któ.1'.h stosunek pracy'
został rozrviązany lub rvy'gasł, bez lvzględu na sposób ustania stosuŃu pracy.

3. Nauczvcielorvi pozostającemu jednocześnie rv lvięcej niŻ w jednym siosunku pracv.
okresy uprawniające do dodatku za w1sługę lat ustala się odrębnie ata Itazaego
stosunJiu pracy. z zastrzcŻenien ust. 4. Dcl okresu zatruclnienia. uprawniającego io
dodatku za r,t1sługę lat. nie rvlicza się okresu pracv w inn1.'n.r zakładzie' * kió.''' '
pracorł'nik .icsl lub b1'ł jednocześnie zatrudnion1.. Drl 61..,u clodatkorregt'
Zatludnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstarr,orreeo zatrudnienia'



Ą

) .

Naucz1'cielor,r i pozostające'nu rl stclsunku pracy' jeclrrocześnie rr' kilku szkolach i,r'
wr'miarze łącznie nie przekraczaj ący,m oborviązkorvegtl r,r l'miaru zajęć naucz}'ciela.
do okresórv uprarr.niaj ącr,'ch do dodatku za rtrsługę 1at \\ kazdcj ze szkół zalióza się
clkresy zatrudnierria. o któr1'ch nlowa rv ust. 2.
Do okresór'v prac}' \\'\'nlagan1'ch do nabyciir prarva do dodatku za rrr'sługę lat zalicza
Slę okres\'prac-v- rvykon1.lvanej rv rvl.miarze nie niiszym nii pobll'a obow'iązującego
w"r'nriaru zajęć (czasu pracy) oraz okres1'prac1'. o kttjryclr Ino\\a \\ an. ]2 ust. 3 Kań\'
Nauczr c ie lu.
Do okresóu' pracy uprarr'nia.iących do dodatku za r,r1'sługę lat lvlicza się takie inne
okresy, jeieli z nrocv odrębn1,ch przepisów podlegają one rvliczeniu do ołresu pracy.
()d k(()rcgo z i t lezą uprarrnieni l  pr lc. ' rrnicze'

6 .

IV. DoDATEK FT]NKCYJNY

) .

3.

l .

s6.
Do uzrskania dodatku tirnkcrjnego uprarvnieni są narrcz}'ciele. którvnr porvierzono
fuŃcję:

l) d}'rektora Iub r'r'ic ecl1''rektora szkołl, albo irine stanou'isko kierownicze
przerł.idzianc rv statucie szko,łr'.

2) *t chow.alvc;- klasy,
3) opiekuna staŻu.

Dodatek funkc1'jny prz1'sługuje z picrrł.szvnr dnienr miesiąca naStępu.iącego po
nriesiącu. '.' którvm porł'ierzono funkc'ję. Jeśli powierzenic funkcji nastąpili ' anie.
pienvszy'm micsiąca. dodatek prz1.sluguje z tym nriesiąceIn
Dodatek funkcr.jn)' przestaje prz1'shrgirt.ać z pienr'szYnl dniem miesiąca
następu]ącego po nliesiąctl. rv którym nauczr'ciel został odr''olanv z |unkcji lub
rtr.gasł okres -je.i pełnierria' Jcśli odrvołanie nastepiło z dnienr pierrr,'szl,nr miesiąca lub
z tvn' dniem rr'r gasł okres pełnienia tunkcji. doc1atek nie prz1'sługu.je o.i t.gu
miesiąca'

.l' Dodatek tirnkc1.jn1' nie przr'sługuje r'v okrcsie. rł' kklrl'nr nie przl sługtrje
rv.vnagrodzenie zasadnicze. Nic przr'slugujc teŹ u. cZaSie ur1opu clla nu,ut.,*inlu
zd rorr i l .

7.

a

5.

6 .

Naucz1.ciel. któremu porr'icrzono stanorłisko na czas tlkreś]onv. traci prarvo clo
dodatku z upł}'rvem tego okresu. a rv razie l'".c ześniejszego odrr'clłania - z końcem
miesiąca. rv którym nastąpiło odri'o'łanie' JeŻeli odr,ł'ołanie nastąpiło pierrvszego dnia
nriesiąca od tego dnia'
Wicedyrektoroi'r.i zastępującemu nieobecncgo dyrektora przr'shrgujc ilodatek
funkc1'jn1' u. Stawce ustalclncj dla dl'rektora szkolr' ocl pierwszego 

-.1nia 
,niesiąca

kalendarzowego następująccgo po jednym rniesiącu zastęporr'ania nieobecnego
dyrektora' lJprarvnienie to \Ę'gasa z pierri'szr'm drrienl miesiąca następu.jącego |.,
ZaprzeStaniu pełnicnia tych oborviązkórt'.
Nauczyciele, któr1.m poll'ierzono oborviązki kierorłriicze ri. zastępstrvie nrają prarvo
do dodatku f'unJ<clinego w stawce ustalonej dla danego stanorviska kierowniizcgo, od
plcr\\'szego clnia miesiąca po upłyrvie .jcdnonriesiecznego okresu pełnienia t1'ch
oborviązkólr.' |lpra*'nicnie to $J'gasa z pierrvszvnr dnienr nlicsiąca r-rastępującego po
zaprzes1aniu pełnieriia ty'ch oborviązkórr'.
Nauczycielom przedszkoli prz1'sługuje dodatek. t1''lko za jeden oc1dział (grupę),
niezaleŹnie od liczb1' oddziałtirv (grup). rt' którrrn prorvaclzą za;ęcia'



l .

1

ł '
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3.
4 .

{ i7.

Wvsokość dodatku tirnkcr''jnego dla d1'rektora szkoł1.rr'granicacll start'ek określon1''ch
w regulanrinie. tlstala \\'t1t urr,'zględniając nriędz1' inn1'nri:

1) lł.ielkośc i strukturę organizac1iną szkoly'.
2) złoionośc zadan rr1'nikającvch Z Zajniowanego stanowiska.
3) rł,arunki społecznc i środort'iskorve. wjakich szkoła 1unkcjonuje.
4) jakośc prac1' zlviązanej z porłietzonrtn stanorr'iskiem kietorr.nicz\.nr. a r,v

szczcgólności:
. \\spółpracę Z organem prclrvadząc1'm lub bezpośrednini przełoionvm

m.in. terminowe rt1kon1'rt'anie zadań'
o lvłaścirł'e prorvadzenie gospodarki środkami tir-ransorr1'nri oraz
nadzororvanie realizacji zatrvierdzonego planu finansowego.
. organiZowanic pracy SZkoł}, Zapeu'nia.ja.ce bezpieczne i higieniczne
u'arunk i prac1' ucznitiri oraz pracorvnikórr' szkcll1,'.
o ksztattorianic rr'łaściwej politvki kadrorł'ej' w szczegtilności
pcrz1.skirr'anie nauczycieli lr1.soko rt'1'krr aI itlkorł'anvch.
. unr iejętnośc i  organizac1.jne.
o kształttlrr'anie strukturl. organizac}jrrci szkclłr.
o ltmiejętnośc integrorr'ania zespclłu nauczr cieJskiego rt'okół rtspólnr,ch
zaclati. inspirorrania ora1 pomagltni;r rr rozrr'oiu zalł.odowym
nauczr c ie l i .
. u,spółpracę z inst1'tucjanii l organizacjami rt'spomagaj ącvnli realizację
programu rłt'chorvart.czego szkoł1'.

W.vsokośc dodatku iunkc1'jnego dla wicedy''rektora. inn1''ch osób zajmujących
stanorviska kierorr'niczc . rt' granicach stalt'ek określonl'clr rv reeulaminie ustala. rv
ramach przl'znan}.cIl na ten cel środkóu'. dy'rcktor szkolr. urvzględniając rvielkość i
złoŹonośc zadań ''r1nikając)'ch Z pełnionej 1unkcji oraz jakośc pracv zrviązanej z
pełnion1'r-r-r stanorr isk ienr k ier l l rrniczrm. n()./3: ięrnięe iL l  . 'p irr i i  organu prorvadzącego.

s8.
Srodki na clodatki ftlnkc1-jne rezerrrtl.je się rv ri.1.sokości nie nizszei' niŻ kwota
r,vynikającir z suttlorlania iloczvnórł' liczb1' osób i odpoll'iadającc.j im śreciniej
rvysokości dodatku. dla kaŻdej grrrpv rv;. odrębn ione.i rr $ 9.
Dodatek funkc1'1n1'prz1'znaje się na okes nie dłuższy'niŻ i lok'
Dodatek fuŃc1' jn1' rvypłaca się z górr'' rt.terminie r,r'ypłaty rr.ynagrtldzen ia.
Dodatek lirnkcyjny naucz,vciela. któremu porvierzono r''vchorr.alr' stwo klasv. lrvpłaca
się miesięcznie z gór1'. Dodatek tcn wypłaca się za okres pełnienia furrkcji oraz za inne
okres1.' o ile u1.nika to z przepisórv szczególn'vch' W razie zaprzestania Spra\\o$ania
funkcji ."v1'cl-tcx'n'awcy r'n.ciągu miesiąca lub porvierzenia jej lv takim czasie. nauczvciel
otrzymuje dodatek z tego t1tułu. proporc|ona|nie dcl przepracort.anego okresu. W
takim wypadku rrysokość doclatkrr ustala się dzieląc starl'kę nriesięcznego dodatku
przez 30 i mnoząc przez liczbę dni kalendarzolł]rch. przvpadając1.ch rł, okresie
DrzeDraco\\,anvm.



$e.

określa się następujące starł'ki dodatkórv funkc1,jn1'ch dla naucz1'ciela. kttjrenlu porvierzoncl
stanorvisko d.vrektora lub rr.icedvrektora szkoły. (pIacórvki) oraz nauczl'ciela. któremu
porvierzono furrkcj ę rr,.'chorl'arlc1' klas1' i opiekuna staŻu:

Stanorvisko kicrownicze Miesięcznie
od

łv PL),[
do

Szkoły rł'szvstkich t}'pó\\.:
a)
. dyrcktor szkoły' liczącej do 7 oddziałów
- dvrektor szkoł1'liczącej od ti do i5 oddziałórr'
- dr'rektor szkoły liczacej l6 oddziałór,v i więcej
b) rvicodvrektor

,100
450
ó50
250

800
900

1000
550

['vchowan'ca

Opickun strzLr l ieJe n s l t ./\ 5t{ l  r

v. DoDATEK MoTY\Ą'ACYJNY

$  l 0 '

[. Nauczvcielor,r'i prz1.znaje się dodatek mclt1'wac.ljn.v rt, zaleŻności od osiągan1'ch
rt 'r nikćlrv pracv. it r'r. szczeg(llności za:

. oSiągnięcia dl'dakt-vczne. wvclrou.arr'cze i opickurlcze.
o  . j xk , ' s l  s r i i l J c zone j  p r J c \ .  \ \  t r l n  z r r i r za l l e j  z  1 . ' ou i e r zon r rn  s tan r r r t i s k i cn r
kierorł'nicz1'nr" dodatkorłr'm zadaniem lub zajęcienl.
o ocenę.]ego pracY.
. Zaangai()wanie u'realizację cz1nności i zajęć. o kttirrch nrorva W an' ;ł2 ust. 2
pkt 2 i 3 Kańr' Nauczr'cicla'

] '  Dodatek mi l t1 ' ' 'vacl ' in1'przr 'znaje s ię na czas okreś1onv. nie krótsz1'niz 6 miesięcy l
n ie dłuŻszr '  n iz jeden rok szkoln1. Dodatek mot}'\\3c)jn\ icst uZnanio\} i\\
szczególnie uzasadnionr.ch przypadkach moŻna go obniŹ1'c lub podrt'1.Ższ1'c bez
koniecznosci  rł 1 porr ' ieJzcn ia '

j. Dodatek nlot1''wac1' jn1' dla nauczyciela w granicach posiadan}'ch środkćlrt
finansorv,"-ch przyznaje d1'rektor Szkoły w oparcitt o regulanrin oborviązujący r,l'
placówce, a dla d.vrektora szko'ły \\Ioj t usta]ając jego rt'.vsokość oraz okres. na jaki
został przvznan1..

1. Dodatek moty'rvac1jn''' rł-rpłaca się z góry. r,v temlinie \Ę,płat}. wr.nagrodzenia'
5. Dla nauczr'cieli rozpoczvnając-ych pracę rt' danej szkole dodatek nrot-vrr'ac1jn1

przyzr-raje się po uplywie okresu umoŻliw.iającego occnę osiągan}'ch lr.lnikórv pracy.
t.j. po uzyskaniu pofyt!'\\'nej ocenr'dorobku zawodowego (art. 9c ust. ó KN).

30

30



6 .

7.

8 .

Dodatek mott'\\'ac}jn}' przvsługuje za dni nieobecntlści rv pracy' z pcxvodu
niezdolności do prac1' r'n'skutek choroby bądŹ konieczności osobistcgo sprarr'or,r'ania
opieki nad dzieckiem lub chorl'm członkienr rodzin1,. za którc nauczl'ciel otrzymuje
rł1'nagrodzenie lub zasiłek z ubczpieczenia społecznego.
Dodatck mot-vrvac'rjnr. nie jest prZvZnawan\' nauczl'cielonl przebl'lr.a1ąc1'm na
rrrlopach rvl'chorvalvczych. zdrorvotn1'ch lub bezpłatnr'ch.
Nie przyznanie nauczrcielorri dodatku mot1-r'r ac1j nego nie stanolt.i poclstarłr <1o
roszczeń Z tego tvtułu. gd1'Ź dodatck motyrr'ac1,jn1'ma charaktcr uznaniorW'.

$ l l .

l .

')

.+.

l .

5 .

Dodatek moty'rvacr'jny' t$.orzon}' .iest rt' raInach środkórv prz1'znan1.clr uchrł.ałą
budzctową i.iest \['róŻnikiem dla nauczyciela zatrudnionegtl rr rrrynliarzc co najnlniei
|/z elatu z zastrzcŹeniem. Źe minimalna rvysokośc dodatku ulega zmnie jszcniu
proporo.jonalnie do zmniejszenia nlmiaru zatrudnienia.
Dodatek mott'lr,ac}'inr' dla naucz1'cieli stano\\'i 29lo krł'otr' przeznaczonej na
lvy'nagrodzenia zasadnicze t1'ch nauczycieli z rł'r.łączenienr d1'rektorórt' szkół' Rada
Gmin1' uporr'aŻnia \\,ójta do utl.orzenia ltr'dzielorrego funduszu na dodatki
motyrt'ac}'i ne dla d1'rektorór'v szkcił.
\łlańość dodatku mot\'\\'ac\ jnego dla d1'rcktortirr' rrrnosi od 0 clo 4% miesięcznic na
jeden etat kalkulacl jnv u kaid,vm przedziale arvansu za*odou.cgo nauczyciel i .
Dodatek nlot1'u.ac1,jn1' dla danej placórvki .iest proporcjonalnv do .jej udziału rv
lunduszu plac na *'r'na[rodzenia zasadnicze dla nauczlcieli.
LJstala się rr,1'sokość dodatku motvr'r'ac1. jnego zir osiągnięcia dy'dakt1'czne.
r*.chorvart'cze i clpiekuńczc. jakośc śrviadczone.j pracr'. podejmorvanic dodatkou-vch
zadari. wr'soką ocenę prac}'. zaangaŹowanie rv rcalizac.ję czrnności i zajęc, o którvch
mowa w ań. .ł2 ust. 2 pkt 3 i 3 ustalr'}. Kańa Naucz1.ciela:

l) dla nauczlcieli. rv tvnt dla u,iccdyrektortiu, - do 27n osobistcgo tvvnagrodzenia
zasaclniczego.

2) dla d1'rektorólv szkól - do 4% osobistego rvl'nagrodzenia zasadniczcgo.

s 12.

l. Za trt.orzenic jak najlepsz1'ch rt.arunkórr dla działalności d1.dakt1'czno
rvvchort'art.czcj i opiekuńczej szkoł1' :

1) szczegillne osiągnięcia szkoły w realizacji programólr. d1.dakt1'czn1'ch,
lrrychorvarr'czych i opiekuńczvch,

f) trr'orzenie i realizorł.anie indr'lvidua|n!'ch programór'" rłychorvarvcz1'ch
dostosowanych do potrzeb środou'iska, w którvm 1unkcjonuje plactiu.ka'

3) zaspokajanie szczególnych potrzeb edukac1jnych' rt1'chor,vawczvch i
opiekuńcz1'ch ucZniół.

4) podnoszeniektt'alifikacji oraz samokształceń'
5) systematycZnynadzórpedagogiczny.
6) inspirorł'anie nauczycicli do trvorzenia i realizor,vania programćlrr' autorskich.



podejmowanie akty''rvnr.ch działań rv zakresie pracv z uczniem zdoln1,m i
utalento$anvnr clraz niepełnospra\\'n).n 1ub trudnl'm rr. ranrach grup
róu'ieśniczy.clr i szkoły ogólnodostępnej.
stwarzanic rvarunkór'v dcl akt1''rr'ności uczniów lv gnrinrr1'ch. polviatorr1.ch.
rr 'oIewódzkich iogólnopolskich kclnkursach io l i rnpiadacb przcdnriotorvr.ch
clraz zau.odach Spońo$\'ch. strł'arzanie sprzr'jaj ąc r,'ch lvarunk(lr,l' do
pot1noszenia klr'aI i fi kacj i pracorr'nikórl''

2. Za osiągnięcia szkoł1' i.je.j znaczenie rł' środorł.isku iokalnl'nr:

1 ) trt'órczc realizclrr'anie polit1 ki ośrriatorr'e'.j gminl.
2) rcalizac.ja koncepcji szkoł1' ot\\'anej dla środort'iska lokalncgo i

r'"'1'korzystanie inicjat1'lr' płvnąc1'ch od nlieszkańciirt.
3) poszcrzanie działalności pozalekc1'jne.j lł'ranlach środkórv pozabudŹeloł'l ch.
4) aktr'rvne podejmort'anie działań na rz'ecz tlzleci i nrłodzieŻr' zaproŻtlnvch

patoIogią społcczną,
5) trvorzenie dobrego klimatu pracy. rvłaścilv1'ch stosunkólv mięclzv|uclzkich i

unriciętne rclzlt'iązYrvanie konf]iktóu'.
6) pra* idlorvej organizacji prac1,.

1)

8 )

VI. DoDATE'K ZA wARt]NKI PIŁ{CY

$ 13.

Dodatek za rr'arunki pracr. prz1słrrglrje za pracę dcIiniorralrą u'
jako . .praca rr ' trudnr 'c l t  i  uciaŻl irv1.ch l tarunkach pracr. .  \\ \
N'ltrNiS. c)lowancgo rl $ 4 ninie.iszcgo regulaminu.
Wysokość dodatku za r'r'arunki prac1' nie noŹe przekroczr ć
zasadniczego. jeś1i .|est rtl.konvlł.ana rr' pełnr.nl rtr.r-lliarzc

osobnych przcpisach
ll i 9 rozporządzenia

259,ó rr'r.nagrodzenia
godzin. za które to

')

3.

1 .

6 .

7.

8 .

5 .

wynagrodzente prz),sIuguJ e.
Dodatek za rł'arunki prac1'' przy'sługuje za rzeczt.wiście przepracolł'anc godziny i rv
rtl'sokości propclrcj or-ralnej do Iiczb}' tak przepracorvanr.ch gclclzin w stosunku do
etato\\'cgo pensum.
Doda1ek rvl.placa się rł. całości. jeŻeli nauczvciel realizuje rv rr.arunkach trudny'ch cał1.
obolviązrrjącr. go rt'r'nriar zajęc oraz rv przypadku. gcl1. naucz1,'ciel, któremu
powlerzono stanoirisko kierolvnicze' realizrrje rr' tr.ch u.arunkach oborviązując-v go
rr1'miar zaj ęc-
Wr.sokośc starvki u'1'nagrodzenia za godzinę ponac1rv}'rnlar()\\'ą. przepracowal]ą \\'
rt.arunkach trudn}'ch. porł iększa się odporr'iednio'
Starvkę godzinową. o które'j n]owa \\. ' l.1 ust. ] ustala się dzieląc przvznaną
nauczr'cie]orvi stawkę r,r.1'nagrtlc1zenia zasadnicZego pr7'ez rniesięczni1 liczbę godzin
tvgodniorł'ego oborł.iązkclr''n ego rr.\,miaru godzin. odpor,viednio dla ustaloncgo rodzaju
za.jęc dydakt1'cznych. rt1chorvarvcz1'ch iub opiekuńcz1'ch realizowanvclr przez
nauczyciela.
W przypadku zbiegu t1'tuł(lrv clo dodatkrr za trudnc l','arunki prac1' nauczycielorvi
prz1.sługuje jeden dodatek. rr. rviększej rł1'sokości, z rtyjątkicnl zbiegu tltułórł'
zapisaI-rych rv Ą 14 ust. l pkt l z t1tułenr zapisanvm \Ą'usl. 1 pkt 7'
Dodatek za rvarunki pracy rtypłacanv jest z dołu'



{ r'{.
l . Dodatek Za lrudne tvarunki pracy przvsługuje nauczr'cic|on i. z tytułu prorvadzenia:

t) ind]'rlidualnego nauczania dziccka zakrt'alifi kclrr'anego clo kształcenia
spcc.jalnego rl' dornu rł' rłl'stlkości 209'ó rł1'nagrodzenia zasadniczego za
kazdą el.ekt1'rvni. pIZepracowaną godzinę indv.'vidualncgo nauczania.

2) Ząjęć rert'alidacvjno rwclrort arł,czvch z d,ziećmi i młcldzieia
upośledzon1mi un1'słorvo rv stopniu głęboki l r l  r i  r i ' rsokoŚci  20o'o
otrz!mVwanego r-ł.vnagrodzenia zasadniczego.

3) zajęÓ dydakt1'cznych rr klasach tącz..nrcli rr szkołach poclstarłorvych w
rv1'sokości )50Ą wvnagroilzenia zasadniczcgo za kaidą efektr,rvnie
przepracoq.aną r''. tych k1asach Qodzinę nauczania.

$ ls .

Stopnie szkodli*'ości dcfiniu.je $ 6 ust' l Rozporządzenia Rad). lVIinistrów z rlnia 2 sierpnia
2005 r. w sprarvie zasad u1'nagradzania pracorvnikór'v sanlorzz1dorvvch zatrudnionych wjednostkach organizac1jn1'ch.jednostek sanorządu tervtorialnego (Dz. lJ. z 20().5 r. Nr l4ó
poz. 1222)' a r,ł'r.kaz prac okreśIa załącznik nr 4 tego rozporządzcnia.

l. Dodatek dla nauczy.ciela za pracę rv rr'aruŃach uciązlili}'ch prz1'sługuje rv r,łt,sokości
1 004 otrzl myr','anego n'vnagrodzenia zasadniczego.

].  DoJlr lck ,/ l|  | l\ ' i i lż| i\\(,  rrrnlnki  IrAC\ \\ r ' .snkl 'c i  oIrcśI.,nci  rr  ttst .  ]  prz1 . 'ługu. ie
nauczrciclor,ri. ktilr] przcpracort'ał rv dan1.nl miesiącu .10 goclzin rv takich ivaiunkach.
\V sytllecii. gcll. naucz}'ciel przepracorr.ał rr' takiclr rr'arunkach r,vięccj niz 20 i mniej
niŻ 40 godzin przysługtric nlu dodatek rr, rł1'sokości 59t,. Dodatet ten nie ulegi
podrvyŻszeniu chociaŻbv nauczyciel przepracorval rvięcej niŻ.ł0 godzin rv miesiącu'

s Ió.

l. Dodatek dla nauczvcicla Za pracę rr'warunkach szkodIilvr,ch dla zdrorr.ia prz1'sługu1e
rt l tastcpująct ' j  rr  1s..k. . lśc i:

a) od 15 zł do 35 zł miesięczrrie - prz1, pierrl.szvm stopniu szkodlirt'ości.
b) od 20 z ']ł do 15'zł ln ies ięczl l i t -  -  prz1'c lrugi ln srt lpr l i t i  szkoc1l i r t .ości.
c) od 25 zł do 60 zł miesięcznie - przy trzecim stopniu szkodlirvości.

Dodatek za szkodlilve rvarunki pracl prz5znaje się na p.ldstarvic rv1,nikóu' badania
środortiska prac)'' przeprowadzo.r}.ch przez jednostkę uporvainioną do tego rodzaju
badań.
Dodatęk za szkodlir,te lł,arunki prac1. przvsługuj e nauczy'cielor'vi. ktcir}' przepracował
w -danl.m nliesiącu ;ł0 godzin rv takich rt'arunkach' Dodatek tei nie ulega
podrt1.Źszeniu chociaŻb1 nauczvciel przepracorvał rt'ięccj niŹ.10 godzin rt'nriesiącu'

s 17.

w razie zbiegu ty'tu|u do dLldatku określonego rv r\ 1 4. s\ 1 5. $ 16. naucz1,cielorvi
przysługu.je prarvo do wsZrstkich t1'ch clodatkór,v.
Dodatki' o ktcirych n]owa \\' $ l4. Ą l5. $ 1ó. przyznaje nauczycielom <l1,rektor szkoły.
a dla dvrektora - W(rjt.
Dodatki za wan'nki pracy w1'placa się z dołu.

)

-).

')

-).

1.



4. Dodatki. o któr1'ch mowa \\: $ 11. s 15. $ 1 6. prz1'slugują lt okresie fakt1'cznego
w1'konywania prac}. Z którą dodatki są związane trraz ,''okresie niert,ykonr'rr'an.ia
prac1.' za kttiry przysługuje u'vnagrodzenie licztlnr- ilk /..1 ...kies 

-Llr|oou

rłypocz1'nkort'ego.

vtt. GoDZIN\' PoNADWYM|ARowE I ZASTĘPsTwA

l .

s  18.

W szczeg(llnr.ch rtl'pat1kach. podr'ktorvan1'ch rrr'łącznie koniecznością realizacii
programu nauczania lub zaperr'nienia opieki rr' pIacorikach opi.:kuńczo 

.-

rt1'choll.arr'czr.ch. nauczr.ciel nroŹe b1,c clbclrl'iązanr clo ódpłatneI pl.tc\ \\' godzinach
ponadrt'ynriarorł'1.cli zgodnie z posiadaną specjalnością. którvcli liczba lrie moze
przekrocz1''c |,1 t1'godniorvegcl obowiązkorvego riy'nriaru go<lzin zajęć. Przl,dzielenie
naucz'".'cielor,t'i lviększcj liczby'godzin ponacl'vl.nliarorr l cIr moie nast.uric rt]'łącznie
za jego zgodą. jednak rr. rt.l.nriarze nieprzekraczaj ący'm |'i i1.godiiort,ego
oborr.iązkow'ego rrr.miaru gclr1zin zajęć.
lndyrt.idualne pensurn godzin porvinno bvć prz1,znane naucz1'cielorł'i legitvnlu.jącenru
się szczególnl'nl dorobkiem zarł,odcl,,w m oraz rzetelnclścią i odpou.iełzialnością rv
rłrykonylr'aniu oborviązkórt' zarr'clilorr1,ch.
Godzin1. zajęć ponadrr1'nliarorr1,ch mogą by'c stałe. przr'pisane na senrestr lub na rok
szKoln!.
Stałc godzin]' ponadrł'r'miarou.e podlcgają rozliczeniu na koniec kazdego micsiąca i
rrvplacane są ztr ninionr miestac.

l .

ó .

6 .

-).

4.

)

5. W1,nagrcldzenie za godzin'r. ponacjrł'}.nriarori.e i gtlrlzin\ 'astepstw doraŹnvch
\Ą'}'płacane 1est z dolrr. \\'r'nagrodzenie rrr płzrca się za godziny |akt1'cznie
zreallzowane.
wynagrodzenie za godzin'  ponad*'r 'miaro*,e prz ldzierone'n pranie organizacy. lnynr
nte przl'sługuje za dni. ."v któr1'ch nauczvciel nie realizuje za.jęc z pŃ'oclu przer*
przerr'idz ian} c lr przepisanli organlzac'ji roku szkolneucl. rozpclczl nanii Iub kończenia
zajęc rł środku trr:odnia oraz za dni usprart.icdlirr, ione-| nieobecności w plac\..
\\/ynagrodzcnie za godzin) ponadrr'r'nliarou'e nie przrsługuje rórłnież rv prz1'padku
niczrealizort'anja ich z ptlrvoclólv leŻąc1'ch po stronic .ukłud=u p,u.1 . za.,,'icsźenia zajęć
z porvodtt epidemii lub nlrtlzćlrt'. rckolekcji, udzialu nauczr.ciela rl konterencji
nretodycznei' urloporvanego na podstawie ar1. 25 ustarr1'o zrviązkach .awodolvyc'h
(rv1jazdu dzieci na rr1'cieczkę. chorob1' dziecka nauczanego indr:widualrrie trrvaj ącejdłuŻej niz trz1'dni.  Dnia Edukacj i  Narodorvej) '
\V1'sokość .zap|atv za godzinę ZJStępst\.. doraznepo .jesl odpor't'ieclnio podrtvŻszona
t1'lko r'"rirt'czas, gtl1' praca odb'r'rva się rr' rvarunkach spełnlającr'ch rł.ynlogi óefinicji
prac\ ..\\' trudnr'ch i uciąŻliri'1cIl rrarunkach prac\'...

s le.

l. \\'ynagrodzenie za jedną godzinę ponadrvymiarorvą lub jeclną godzinę cloraŹnego
ZastępstwŻr nauczvciela ustala się dzieląc prz1'znaną nauczycielorvi stawię
rvylragrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za rvarunki praćy..iezcli p.""u *



f .

3.

4 .

5

6 .

1 .

L

9 .

I0 .

tej gtldzinie została zrealizcl\\'ana \\,rr.arunkach upralr niającl'ch do dodatku) przez
rrriesięczną liczbę godzin tygodniorvego obort'iązkolr'cgtl rt'r'miaru godzirr.
odporł.iednio clla ustalonego rodzaju zajęc d1'dakt1,czn1'ch. u r'c hor,varvcz1 ch lub
opiekutlczych, realizort'anl.clr rr' ramach godzin ponad$-}.miarolvl ch lub doraŹlr1.ch
Zastępst\\'.
Dla naucz1'cieli realizując1,ch t1.godniorł'1' rt'-r'nriar godzin ustalon\'na podstarr.ie art'
.12 ust. .ła Kań;' Naucz1'cicla lt1'nagrodzenie za jedną godzinę dorażnego Zastępstwa
ustala się dzicląc prz1'znaną nauczr'cielorvi starr'kę rl'1'nagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkier-rr za warunki prac.v. jeŻeli praca \\. tej godzinie została
zrealizolł.ana lv rvarunkach uprarr'niaj ąc1.'ch do dodatku) przez nliesięcznlą licZbę
godzin realizou'anego ul,miaru godzin.
N{iesięczną liczbę godzin oborr'iązkort'cgcl lub reaI izclrł'an egtl ln,nriaru godzin
naucz1'c ie la '  o którei  mo\\.a \\ '  ust.  l  i2 uzr 'skrr je s ię mnoŻąc t1'godniow1.
oborviązkort1. u-Ynriar godzin prz'ez, 1,|6 z zaokrąglenie trr do pcłn1'ch godzin rł' ten
sposób. ie czas zajęć do 0..5 godzin1'pomija się. a co na.jnlniej 0.5 godzin1' Iicz1,' się za
pełna godzinę.
Dla ustalenja rr'r'nagrodzenia Za godzin)' ponadrrl,nliarorł e rr t1'godniach' ri. którvch
prz}'padają dni usprari'iedlirł ionej nieobecności $' pracy naucz1'ciela 1ub dni
usta\\.owo rvolne cld prac)'; w ty'godniach. rv któr1'ch za.jęcia rozpoczr'nają się lub
koticzą rt środku t1'godnia. Za podsta\\'ę ustalęnia liczb1. godzin ponadr'r1'nriarolr1'ch
prz1.jnlilje się obtlrviązkorr1' ł1'nriar zajęć ponrnicjszon1 o 1''5 tego r,vvniaru (lub li4.
gdy t1la nauczvciela Llstalono czterodniorly tl'dzieri prac1') za kaŻdv dzień
trsprarr icdlirr.ionc-j nieobecności \\' prac}' lub dzień ustawowo rvolnr' od pracy''
| ,iczlllr godziIr ponadrv1'nliarolr-a ch' Za które prz1sługqe rr'l'nagrodzenie rt' takim
lr 'gr ldtt iLt.  I l ie I l l t lŹe b1'ć.jct1nakie rt iększa niz l iczba godzin prz1'dzic lon1ch r 'ł 'p lanie
()rIall lzac\] t]\'111.

\\'y'nagrodzcnie za jedną godzinę ponadw1'l-niarorvą i goilzinę doraznego zastępstwa
naucz}.cicla. IcaliZująccgo zajęcia d1'daktl'cZne. \\ \'cho\\'arvcze i opiekuńcze rv
róŻrrr.rn t1,godniolvr.m rrr'ntiarzc ustala się- dla zajęć. rr. zakresie któr1'ch godzin1'są
real izorrane na zasaclach określon1'ch rr.ust- i  i  ] .
\\'ynagrodzcnic za zajęcia pozalekc1'1ne nie lrr I-nienione rr' rarnorr'\'cll planach. a
realizorvane zgodrrie z zatlrierdzonvrn arkuszem orgarrizac1j n1.m szkołr. oraz za
godzinr indr '\ ,v idualnego nauczaIr ia. ustala s ię na zasadacl i  c lkreślon}ch rr.ust '  1 i2.
Naucz1'cieltlnl zatrttdn iilnr.nr rt' placóu'kaclr ośv iatorrrl - u'vchclrvarł'cz\'ch. którz1' rt'
dniu rł'olur-n tltl pracl' realizLrją planorvane i odporr'iednio udokunrentor'."'ane
zorganizolvane zaięcia opiekuńcztl rvvchorvarvcze lrrb dvdaktvczne a nic
otrzymującynl za tcn dzień ir.Lnego dnia rvolnego - przvsluguie odrębne
rrynagrodzcnic za cfcktvrt.nię przepraco\\'ane godzin1'ponadrłymiarorvę'
Nauczycie|om zajmując;''m stanowiska kierorvniczc' sprarrującym rv dniu wolnynr od
prac1' nadzór nad przebicgicm zajęc nie przr.sługuje z tegcl t;tułu dodatkorve
rvynagrodzenie.
Za kaŹd1. dzień sprirrvot'ania opieki nad dziećmi rvyjeŻdŻającvmi do innych
nrieisco*ości rr. rantach zielony'ch szkół lub inn1ch |orn (np' oboz). rclrabiiitacyj ne.
rvycieczki kilkudniorve) nauczvcielorr'i prz1.sługuje doclatkclrre rr r'nagroclzenie jak za
średnie pensum dzicnnie (4 godzin1') płatne rr.edłrtg zasad określon1.c}r rr'ust. l i 2.

\ ' i l t .  Ru( ; l  t .A t \ i lN  NAGROI)

$ 20.
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Zgodnie Z arl. 49 Kart1, Nauczr.ciela li. budŹecie organu prorr'adzącego szkołr. t\\orz\ Slę
specjaIny lundusz nagród dla naucz1cicli za ich osiągnięcia cl1.dakt1'czno .'lr.óhorvalłcze i
opiekuńczo _ wvclrorr.arvcze co na.jnrniej 19/u planorr'anego rocznego osobor,regcl lunduszu
rvvnacrodzeri.

$21

807u funduszu nagród przeznacza się na nagrod1' dy'rektora. Zasadl' i kryteria
przyznawanla nagrtid d1'rektora ustala dr.rektor po zasięgnięcitr opinii radv
pedagogicznej i ri. uzgodnienirr z działajac1,mi r',' szkole zr,r iązkani zari.odorrr'Ini.
209ó funduszu nagród przeznacza się na nagroclr' \\'ó.jta. Organ prorvaclząc1 szkołr'
nroŻe dokonac zrr'iększenia 1irnduszu nagród z przeznaczcnienl na nagrocl1' \\.ójta.

e
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s22

Nagrod1' ze spec.jalnego tinduszu nagróc1 rrltlgą bl c prz1'znane z okaz. ji:
l )  Dr l iu I 'duk.rcj i  \ l trr l j1 '11ę. l .
2) lvaŻn1.ch rr.1.darzeń rr Żr'ciu szkoł1''
3) zakończenia roktl szkolnego,

Prz1' prz1'znarvaniu naucz1,cielonr nagród ze specjalnego funduszu nagrticl bierzc się
pod urvagę:

l) osiąganic dtlbrr'ch lrr.nikórv w plac}' nauczycielskit'' j zarórr.no z i:czniami
szczcgólnic uzdolnion1'nl i .jak i z uczniami o mnicjszr'clr nloilirvościach.

2) akt1'rt.nc ucZcstnict\\'o rr' .'vainyclr rv1'-darzeniach rr ir'ciu społeczności
szkolnej.

3) akt1'rlne uczestnictwo u. trr.orzeniu uzupełniająceI o|ertr' zajęć i imprez dla
ttcznićll i środorr iska Jokalnego.

4) ZaangaŹo$'anie rr'c rvspółpracę z rodzicanli Lrczniórv.
5) zaangaŻorranie \\' rozrr'iązr'lł.anie problenlórr, uczniórł' rr, y'nlaga.jącvch

szczególrrej pomoc\' ze stronr szkołr'.
6) aktvrvnl uclział rr' l'err nątrzszkolnr nt doskclnaleniu nartczr'cic1i'

Nagrodr '  ze specjalncut l  l i rnduszt i  nagród nlogą bl .c plzrznlnc lraLtczr c ięlorr i
zatrudnionemu co najmniej \\' l,': obo\\ iąZkolr'ego ltrnliaru za.ięć. po przepraco*'aniu
w szkole co na.jrnniej I roku.
Przy przvznarvanitr d1'rektorom szkół nagriid ze specjalnegtl 1-unduszu nagród bierze
się pod urvagę:

o kształtclrr'anie dobrego klimatu rrrchorvawczego rv szko|e poprzez
starvianie lt1aścirvr'ch rr1'nlagań nauczvcielcrm i uczniom oraz
pracorvnikom adnlinistracji i obsługi.
o dbałość o rl'.rsoki poziom nauczanh poprzez, odport'iednią organizację
prac1' szkoł1'. rt{aściwy dobór progranlclrt. nauczania' odporviednie
spralt.ort'anie nadzoru pedagogiczncgo. rvspomaganie narrczycieli rł ich
roz\\'oJu zarr odoul m.
o prarvidłorr'ą r'vspilipracę Ze wszystkinri organami szkoły.
. rac.ionalne i oszczędne planolt.anie i rr1.datkowanie śroclkórt
budŻetorł'r'ch oraz racjonalne pozy'ski'"l.anic i ri'1'datkorvanie środkólł
pozlbud zet, .] rr I  eh.
. solidnil i terminolł.ą rrspółpracę Z organem prorł.aclzącvm.
. pracę na rZeC7' oświat\' na terenie gnrinv.

1 l



5. Naucz1''ciel. kttiremu zclstała przrznana nagroda otrz\'n)ujr. d;.pltlnl. kttirego
odpis  unl ieszcza s ię rv. jego aktach osoborvrch '

lx. DoDATEK MlESZI{.ĄNlo\\.\

s 23.

1. Naucz1.cielorrr zalrudnionl'm rr' szkolacIr na tcrcnie iriejskim prz1.sługu.je
nauczvcielski dodatek mieszkaniolr,.

]' Nauczvcielski dodatęk mieszkaniort1 przl'sługu1e nauczl.cielom zatrudniclnl'nl lr
rtynriarze rrie niisz1.m niŹ połowa t1'godniou'ego obor,r iązkorvego rr'r'miaru godzin
okeślonego rr ań' 42 ust. 3 usta\w - Karta Nauczt'ciela

3. Nauczr'c ielov".i dodatek prz1'znaje dr,rektor szkoł!'. a d1.rckttlrorvi Wójt'
.ł. Naucz1'cielski dodatek nlieszkanio[1. prz1'znaje się rv za|eŹności od liczb1' cz'loŃÓrł

rodzinv zamieszkał1'cIr na stirłe rrc rvsp(llnl'nl lokalu rrrieszkalnl'nr ' Za czlonka rodzin1'
nauczvciela ulr'aŹa się lr'spółmałŻonka i dzicci pozosta.jące na 'jego utrzvnlaniu dcl
ukończenia 1 tl roku Ż1cia. a .'r' prz1.padku kontl nrtorr.ania trauki. do 25 rtlku Źr'cia'
Wvsokośc dodatku ustala s ię odpolr ' iednio:
.dla rodzin}' l . osobolvej .ł9.00 zł
odla rodzin}'' 2 ostlborl't'i 65.00 zł
odla rodzin)'3 osobtxr.ej - 82.00 zł
.dla rodzin!'.4 - osobolt.ej i rviększej - 98.00 zł

5' Dodatek mieszkaniorl'1' prz1sługuje od pierrvszegrl dnil nlit-siąca następująccgo ptl
ntiesiącu. rv kttirr'nl nauczyciel złoż1{ rrliosek o jego przr znalrit-'

(l. I)rarvo do dodatku ustaje lub znrienia się.jego lt1'sokośc. rv przl'padku zmiany liczb.v.
członków rcldzin1'. od pierrvszego dnia nriesiąca następuiącego po n.riesiącu. u.któr1.m
nastigri ła zrrriana l iczb,r' c złonkórł rodziny,.

7. NaLtcz1'c iclorvi posiac1ającernu krr.alifikacjc do zajnrort'ania stanorviska nauczvciela,
przvsltrgtrjc dtlJatek rl ic.jski rr ur s' ] 09ó rr'r'nagroc1zcnia zasadniczego'

P() STANO\\'I E NI A KoŃCo \\'E

Zobowiązuje się d1rektor(lrr' szkół
nauczvcic lom.

$ 21.

do udoStępnienia treści Regulamir.ru rvszvstkinr

$ 2s.

Wszr'stkie spra*1. zrviązane Z w}'nagradzaniem narrczycieli nic objęte ninieisz''.m
regulalninenl.  reguluje Kańa Nauczvciela i  Kodeks Pracl .

s 26.
I(cgtrlanlin ninie.jszy został uzgodnionl'ze zit.iązkicm Naucz1.cielslrr.a Polskiego farząden
( )tltlziału rv Riałobrzegach.

t s
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Bia lobrzeg i  29.01.2007 r

Wójt Gminy
Stara Blotnica

Porviatorvy Zarząd oddziału Zlvlązku N ar-rcz1''c ielstrva Polskiego
w Białobrzegach pozr't1'r,vlrie opiniuje Regulamin rvynagrodz-enia nauczycieli
zatrudniorrych .uv szkołach i placórvkach prowadzonych przez Grninę Stara
Błotnica na rok 2007.


