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LICH IVAI,,A l{r XXY I 139/2{}{}5
R:rtiv Gnrittl,' rv Stitrej Blotnicv

z rlni:r 3l nrarca 20tl5r.

rv srrran'ie: Regulanrinu rvvnagr:rdzania nauczYcieli zatrudnionvch
n'szkolach i nlacdlrvliach prowadzonvch Drr"er, Grnine Stara Blohrica

Na podstau'ie art. t8 trst. 2 pl:t 15 ,.rstaw1, z dmir 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
grrirurvrn (tekst jednolity Dz.IJ.22A01 r. Nr l12,poz. 1591 zpoLn. zn.) i ar:t. 30 ust.

6,6a i art. 54 ust. 7, r.v zwi4zku z art.91d pkt 1 ttstawy z dnia 26 st1'cznia 1982 r. -

Karta Nauczyciela (tj. Dz. Li. z 2003 r. Nr L 18. poz. Ill2 z poLn. znt.).
r)raz po rlzyskaniu opinii zr,viqzk6w zawodor.vl''ch:

1. Zaru4du Oddzialu Porviatowego ZwiEzku Nauczycielstwa Polskiego w
Bialobrzegach.

7. Sekcji Regionalnej NSZZ ,,SOLIDAR-I\OSC" hacorvnikos' Oswiatv i
Wychowania w Radotniu.

Rada Gminy w Starej Blotnicy uchwala, co nastqpuje:

$ 1 .
{Jstala sig w granicach delegacji ustawl' Karta Nancz\,'ciela, Regulamin
\qnagr adzarua nauczycieli zatrudnionych rv szkotach i placorvkac[ dla ktorych
organem prorvadzEcym jest Grnina Stara Btotnica" co stanowi zalqcznik do niniejszej
uchwaty.

$ 2 .
Traci moc Uchrvala Nr XVi I 0912000 Rady Gminv z drua 17 pa2dziernika 2000 rokrt
v,rraz ze zmianami w sprawie ustalenia regulaminu okreslaj4cego niekt6re zasady
\[nagradzanta ze pracg orez zasady przyzf,Lawania nauczycielom zatntdnionitm \\''

oSq'iatourych iednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Stara Blotnica dodatkorv
do wynagrodzenia i nagrod.

$ 3 .
Wvkonanie uchrval,v powrerz.a sig Wojtowi Gminy Stara Blotnica.

$ 4 .
Uchrvata wchodzi w Zycre po upfuwie L4 dni od dnia ogloszenia rv Dzienniku
Urzgdorvy rn W oj e rvodztr,va N'f azo rv i ecki e go.

o

Przewodniczqcy
Ratlv ()rnirrv

/aooo-*
lr4sz6k Szczepanowski



Zalqcznik
do uchwaly Nr XXV/139/2005
Radv Grninl,' u' Starej Blotnicl,'

z dnia 31 marca 2005r.

Regulamin wynag radzania naucrycieli
plac6wkach prowadzonych Przez

zatrudnionych w szkolach
Gminp Stara Blotnica

I. POSTANOWIENIA WST4PNE

$ 1 .

Ilekro6 w regulaminie jest mowa bez bliZszego okre5lenia o:

W6jcie - na\ely przezto rozumiec Wojta Gminy Stara Blotnica.
Radzie - na\e?y przez to rozumiec Radp Gminy w Starej Blotnicy.
Szkole - nalely przez to rozumied szkolE lub zespol szkol, dla ktorych organem

prowad zEcymj est Gmina Stara Blotnica.
Dyrekt orz% wicedyrektorze, nauczycielu na\ery przez to rozumiei

dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela jednostki, o ktorej mowa w pkt 3.

Roku szkolnym nale|y przez to rozumiec okres pracy szkoly od dnia I

wrzesnia danego roku do dnia 31 sierpnia roku nastEpnego.
Oddziale - nalely przez to rozumiec oddzial w szkole lub zespole szk6l, g*pQ

uczniow w Swietlicy.
Uczniu - nale|y przez to rozumiec takhe wychowanka, sluchacza.
Tygodniowym obowi4zkowym wymiarze godzin - nale?y przez to rozumied

tygodniowy obowi4zkon.y wymiar godzin, o ktorym mowa w art. 42 ust.3 lub

art. 42 ust. 4a lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela.

$ 2 .

1. Sredni4 wynagrodzen nauczycieli dla poszczeg6lnych stopni awansu

zawodowego oblicza siQ na podstawie liczby nauczycieli zatrudnionych w

szkolach i placowkach prowadzonych przez GminE Stara Blotnica w wymiarze

co naj m niej t/, etatu.
Liczbp nauczycieli przyjgtych do obliczen stanowi suma liczby nauczycieli

zatrudnionych w pelnym wymiarze oraz liczby pelnych etat6w, wynikaj Ecej z

dodania jednostkovrego wymiaru zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych w

niepelnym wymiarze godzin, zzastzezeniem pkt 1.
Wynagrodzenie nauczyeieli zatrudnionych w wymiarze ponilei % etatu oblicza

siE proporcjonalnie do ich godzin pracy., r,vedlug wlaSciwego zaszeregorvania.
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$ 3 .

Przez skladniki wynagrodzenia nauczycieli rozumie sie:
w,vnaqrodzen i e zasad n i cze.
dodatki:

a) za wyslugE lat,
b) funkcyjny,
c) motywacyjny,
d) za warunki pracy,

3- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny dora2nych zastppstw,
4. nagrody i inne Swiadczenia wynikaj4ce ze stosunku 

-pracy, 
z wylEczeniem

Swiadczen z zakladowego funduszu Swiadczen soc;alnych i dodatkow
socj alnych,

5. dodatek mieszkaniowy.

II. WYNAGR ODZENIE ZASADNICZB

s4 .
1. Stawki wynagrodzenia zasadni czego nauczycieli ustala siQ, w zaleznoSci od

stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oiu. wymiaru zajpc
obowi4zkowych, t& poziomie minimalnych stawek zapisanych w $ I
rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia l l maja 2000 r. w sprawie
wysokoSci minimalnych stawek wynagrodzen ia zasadniczego za jednqgtarinp
przeliczeniow4 wykazu stanowisk oraz dodatkolvyc[ zadaft a zajgi
uprawniaj4cych do dodatku funkcyjnego, og6lnych warunkow przyznawania
dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci4Ttiwych warunkow pracy
stanowiEcych podstawE przyznania dodatku za warunki pracy oraz
szczegolnych ptzypadk6w zaliczania okres ow zatnrrdnienia i innych okresow
uprawniaj4cych do dodatku za wyslugE lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455, zm. z 2002
r.; Nr 160, poz. 1323, zm. z 2003 r.; Nr 34, poz. 2g6, ,*. i 2004 r.; Nr 74, poz.
667).

2- Minimalne stawki wynagrodzenia zasadni czego ulegaj4 zmianie w przypadku
zmiany przepisow ustar,vy i aktow wykona*.ryrh i nie ty*uguj q zmiany
niniej szego regulaminu.

III. DODATEK ZAWYSLUG4 LAT

$ 5 .

I ' Dodatek za rvyslugp lat przysluguje nauczycielowi w wysokoSci l%
wynagrodzenia zasadniczego za kahdy rok pracy, wyplacany w okresach
miesipcznych' poczynajQc od czrvartego roku pru.y, z tym ze dodatek ten nie
mo2e przekro czyc 20% wynagr odzenia zasadni czego.

l .
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2.Do okresor,r, pracy uprawniai4cl'ch do dodatku za r.r'vslugE lat rvlicza siq okresy
poprzedniego zatrudnienia we \\'szystkich zakladach pracy. r,v ktorych stosunek
pracy zostal rozwlEzant, lub rvyeasl. bez r.l,z*9lEdu na sposob ustania stosunku
prac)'.

3. Nauczycielor,vi pozostaj4cemu jednoczeSnie u' rvipcej niz rv jednyrn stosunku
pracy. okresy uprawniaj4ce do dodatku za rvyslugg lat ustala siE odrqbnie dla
kazdego stosunku pracy, z zastrzeleniem ust. 4. Do okresu zatrudnienia,
uprawniaj4cego do dodatku za wystugq lat, nie r,vlicza siq okresu pracy w
innym zakladzie, w ktorym pracownik jest lub byt jednoczesnie zatrudniony.
Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podtegaj4 zaliczeniu okresy
podstawowego zatrudnienia.

4. Nauczycielowi pozostaj4cemu w stosunku pracy jednoczeSnie w kilku szkolach
w wymiarze lEcznie nie przekaczajEcym obowi4zkowego wymiaru zajqc
nauczyeiela, do okresow uprawniaj4cych do dodatku funkcyjnego za wyslugg
lat w kahdej ze szkol zalicza siE okresy zatrudnienia, o ktorych mowa w ust. 2.

5. Do okres6w pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wyslugg lat
zalicza sip okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie nizszym niz polowa
obowi4zuj4cego wymiaru zajEc (czasu pracy) oraz okresy pracy, o ktorych
mowa w art. 22 ust.3 Karty Nauczyciela.

6. Do okresow pracy uprawniaj4cych do dodatku za wyslugq lat wlicza siEtakae
inne okresy, jeAeli z mocy odrgbny ch przepisow podlegaje one wliczeniu do
okresu pracy, od kt6re go zaleLq uprawnienia pracownicze.

[V. DODATEK FUNKCYJNY

$ 6 .

Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni 'sE nauczyciele, ktorym
powierzono funkcjE:

I ) dyrektora lub wicedyrektora szkoly albo inne stanorvisko kierownicze
przewidziane w statucie szkoly,

2) wychowawcy klasy,
3) opiekuna stazu.

Dodatek funkcyj ny przysluguje z pierwszym dniem miesiEca nastEpujqcego po
miesi4cu, w ktorym powierzono funk.jp- JeSli powierzenie funkcji nastEpllo z
dniem pierwszym miesi4ca, dodatek przysluguje ztym miesi4cem.
Dodatek funkcyjny przestaje przyslugiwa6 z pierwszym dniem miesiEca
nastppuj4cego po miesiqcu, w ktorym nauczyciel zostal odwotany z funkcji lub
wygasl okres jej pelnienia. JeSli odwolanie nast4pilo z dniem pienvszyrn
miesiqca lub z tym dniern wygasl okres pelnienia lunkcj i, dodatek nie
przysluguje od tego miesi4ca.
Dodatek funkcyjny nie przysluguje w okresie, w ktorym nie przysluguje
wynagrodzenie zasadnicze. Nie przysluguje te| w czasie urlopu dla
poratowania zdrowia.
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6 .

Nauczyciel. ktorernu porvierzono stanou'isko na czas okreSlony, traci prarvo do
dodatku z uptyrvem tego okresu, a \v razie wczeSniejsze_qo odrvolania z
koricern rniesi4ca. w ktorym nast4pilo odu'olanie. Jeleli odrvolanie nast4pilo
pienvsze_eo dnia miesi4ca - od tego dnia.
Wicedyrektororvi zastEpui4cernu nieobecne_qo dl,rektora przysluguje dodatek
funkcl,jny \ry stawce ustalonej dla dyrektora szkoly od pienvszego dnia
miesiqca kalendarzowego nastgpujEcego po jednym miesi4cu zastEpor,vania
nieobecnego dyrektora.
Nauczyciele, ktoryrn powierzono obowi4zki kierownicze w zastEpstwie maje
prawo do dodatku funkcyjnego w stawce ustalonej dla danego stanowiska
kierowniczego, od pierwszego dnia rniesi4ca po uplywie jednomiesiEcznego
okresu pelnienia tych obowiEzkorv. [Jprawnienie to wygasa zpierwszym dniem
miesiEca nastgp uj 4ce go po zaprzestaniu peln i enia tych obowi4zkor,v.
Nauczycielom przedszkoli przysluguje dodatek tylko za jeden oddzial (grupE),
niezalebnie od liczby oddzialow (grup), w ktorym prowad zqzajEcia.

s7 .
l. WysokoSi dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoly w granicach stawek

okreSlonych w regulaminie, ustala W6jt uwzglEdniaj4c mipdzy innymi:
l) wielko56 i strukturE organizacyjn4 szkoly,
2) zlohonoic zadan wynikajqcych z zajmowanego stanowiska,
3) warunki spoleczne i Srodowiskowe, w jakich szkola funkcjonuje,
4) jakoS6 pracy ztxriqzanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, aw

szczegolnoSci:
. wsp6lpracE z organem prowadzqcym lub
przelo2onym - m.in. terminowe wykonywanie zadan,

bezpoSrednim

o wlaSciwe prowadzenie gospodarki Srodkami finansowymi oraz
nadzorowan ie r ealizacji zatwierdzonego p lanu fi nansow€go,
. organizowanie pracy szkoty zapewniaj4ce bezpieczne i
higieniczne wamnki pracy uczniow orazpracownik6w szkoty,
o ksztaltowanie wlasciwej polityki kadrowej, w szczeg6lno5ci
pozyskiwanie nauczy ciel i wysoko wykwali fi kowanych,
o umiej gtnoSci organizacyjne,
o ksztahowanie struktury organizacyjnej szkoly,
o umiej gtnoSc integrowania zespolu nauczycielskiego wokol
wspolnych zadan, inspirowania oraz pomagania w rozwoju
zawodowym nauczycieli,
o wspolpraca z instytucjami i organizacjami wspomagaj4cymi
realizacjg programu wychowawc zego szkoly,

o tworzenie materialnej infrastruktury szkoly, odpowiadanie przez
szkolg na potrzeby edukacyjne spolecznoSci lokalnej, tworzenie
,,szkoly Srodow i skowej ".

2. WysokoSc dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora, innych osob zajmujEcych
stanowiska kierownicze w granicach stawek okreSlonych w regulaminie
ustala, w ramach przyznanych na ten cel Srodkow, dyrektor szkoty

7 .

8 .



urvzelgdni4j4c rvielkoSc i zlozonoSi zad,an
oraz jakoSi prac),' zviEz,anei z pelnionyrn
zasiEgnigciu opinii organu pror.vadzecego.

wl,nika.j4cych z pelnionej funkc ji
stanorviskiern kierow,n iczym. po

$ 8 .

l ' Srodki na dodatki funkcyjne rezenvuje sig w wysokoSci nie nizs zej, ni1krvota
rvynikaj Eca z sumowania iloczynow liczby osob i odpor.viadaj4cej irn Sredniej
r,vysokosci dodatku, dra kazdej grupy wyodrgbnionej w $ 3.

2- Dodatek funkcyjny przyznaje siE na okres nie dluztiy niz I rok.
3' Dodatek funkcyjny wyplacasig z gory, w terminie rvyplaty wynagrodzenia.
4' Dodatek funkcyjny nauczyciela, ktoremu po*i.rrono wychowiwstwo klasy,

wyplaca sig miesiEcznie z gory. Dodatek i.n *yp laca ,ig ,u okres pelnienia
funkcji oraz za inne okresy, o ile wynika to z przepiso w szczegolnych. W razie
zaprzestania sprawowania funkcji wychowawcy w ci4gu rniesiqca lubpowierzenia jej w takim czasie, nauczyciel otrzymuje dodatek z tego tytulu,
proporcjonalnie do przepracowanego okresu. V/ takim wypadku wysokoSc
dodatku ustala siQ dzielqc stawkE miesiqc znego dodatku przez 30 i mnoz4c
przez liczbE dn i kal en darzowych, przy p adaj acych w okre s ie' przeprac owanym.

$ 9 .

okresla sig nastgpuj4ce stawki dodatk6w funkcyjnych dla naucryciela, ktoremu
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyi.ktoru szkoty @lacowki) oraznauczyciela, kt6remu powierzono funk.jp wychowawcy klasy i opiekuna stazu:

Stanowisko kierown icze Miesipcznie w PLN
od do

Szkoly wszystkich typow:
a)
- dyrektor szkoly liczqcej do 7 oddzial6w
- dyrektor szkoly liczqcej od g do l5 oddzial6w
- dyrektor szkoly licz4cej 16 oddziarow i wigcej
b) wicedyrektor

350 800
400 900
500 1000
2s0 550

Wychowawca

Opiekun stazu fieden stazysta)



V. DODATE,K MOTYWACYJNY

$ 10.

l. Nauczycielou,i przyznaje siQ dodatek motyr.vac):iny w zaleLnoSci od
osi4ganych r,vynikow pracy, aw szczegolnoSci za.

o osi4gnigcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuncze,
o j akoSc Sr.viadczonej pracy, w tym zwiqzanej z powierzonym
stanow i ski ern kierown iczy m, dodatkowym zadaniem I ub zaj Ec iem,
o ocenQ jego pracy,
o zaangaaowanie w realizacjE czynnoS ci i zajp6, o kt6rych mowa w art. 42
ust. 2 pkt2 i 3 Karty Nauczyciela.

Dodatek motywacyjny prryznaje siQ na czas okreSlony, nie krotsry niL 6
miesipcy i nie dlulszy niL jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny jest

uznaniowy i w szczeg6lnie uzasadnionych prrypadkach mozna go obni?yc \ub
podwyz szyc bez koniecznoSci wypowiedzenia.
Dodatek motywacyjny dla nauczyciela w granicach posiadanych Srodk6w
finansowychprzyznaje dyrektor szkoly w oparciu o regulamin obowi4Tuj4cy w
placowce, a dla dyrektora szkoly - Wojt ustalaj4c jego wysokoSl oraz okres, na
jaki zostal przyznany.
Dodatek motywacyjny wyplaca siE z 95ry, w terminie wyplaty wynagrodzenia.
Dla nauczycieli rozpocrynaj4cych pracg w danej szkole dodatek motywacyjny
przyznaje siE po uplywie okresu umozliwiajecego ocenQ osi4ganych wynik6w
pracy, tj. po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego (art. 9c ust. 6
KN).
Dodatek motywacyjny prrysluguje za dni nieobecnoSci w pracy z powodu
niezdolnoSci do pracy wskutek choroby bqd? koniecznoSci osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym czlonkiem rodziny, za kt6re
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasilekz ubezpieczenia spolecznego.
Dodatek motywacyjny nie jest prryznawany nauczycielom przebywajecym na
urlop ach wycho w aw czych, zdrowotnych lub b ezplatny ch.
Nie przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego nie stanowi podstawy
do roszczen ztego tytulu, gdy? dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.

$  1 1 .

Tworzenie puli funduszu motvwacvinego i wvsokoSd dodatkow motvwacvinvch

Dodatek motywacyjny tworzony jest w ramach Srodkow przyznanych uchwal4
budzetowe i jest rvyroznikiem dla nauczyciela zatrudnionego w wymiarze co
najmniej t/z etatu z zastrzeheniem, 2e minimalna wysokoSc dodatku ulega
zmniej szeni u proporcj onal nie do zmniej szenia wym iaru zatrudnienia.
Dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi 2% krvoty przeznaczonej na
wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli z wylqczeniem dyrektorow szkol.
Rada Gminy upowaznia Wojta do utworzenia wydzielonego funduszu na
dodatki motywacyjne dla dyrektorow szkol.
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WartoSc dodatku motyr,vacy'jnego dla dvrektoror,v rvvnosi od 0 do 4%
rniesigcznie na jeden etat kalkulac),.in),w kazdym przedziale arvansu
zarvodowe_qo nauczlrc i el i.
Dodatek motyu'acilny dla danei placow'ki -iest proporcjonalny do jei udzialu rv
funduszu plac na wyna-grodzenia zasadnicze dla nauczycieli
ljstala siQ r'vysokoSi dodatku motyr.vacf nego za osi4gnigcia dydakty czne,
r'vychowawcze i opiekuncze, jakoSc Swiadczonej prac>r, podejmowanie
dodatkowych zadan, wysok4 ocenQ pracy, zaangalowanie w realizacjE
czynnoSci i zajpc, o ktorych morva w art. 42 ust. 2 pkt2 i 3 ustawy Karta
Nauczyciela:

1) dla nauczycieli, lv tym dla w'icedyrektorow do 2% osobisteeo
wynagr odzenia zasadn i ezego,

2) dla dyrektorow szkol - do 4o/o osobistego wynagr odzeniazasadnic zeso.

$ 12.

[Jstala siq kr:vteria prryznawania dodatku molvwacynego dla dyr

l. Za tworzenie jak najlepszych warunkow dla dzialalnoSci dvdakw czno
wychow aw czej i opi eku nczej szkoty :

1) szczegolne osi4gniEcia szkoly w realizacji program6w dydakty cznych,
wychow aw czy ch i opiekunczych,

2) tworzenie i realizowanie indywidualnych program6w wychow awcrych
dostosowanych do potrzeb srodowiska, w ktorym funkcjonuje
plac6wka,

3) zaspokajanie szczeg6lnych potrzeb edukacyjnych, wychow awczych i
op i ekuri czy ch uczn i 6w,

4) podnoszenie kwalifikacji oraz samoksztalcef,
5) systematyczny nadzor pedagog iczny ,
6) inspirowanie nauczycieli do tworzenia i realizowania programow

autorskich,

-
J .

4 .

) .

7) podejmorvanie aktywny ch dzialan w zakresie
i utalentowanym oraz niepelnosprawnym lub
r6wieSn iczy ch i szkoty ogolnodostEpnej,

pracy z uczniem zdolnym
trudnym w ramach grup

8) stwarzanie rvarunkow do aktywnoSci uczniow w gminnych, miejskich,
regionalnych 

-i ogolnopolskich konkursach i olimpiadach
przedmiotowych oraz zawodach sportowych, stwarzanie sprzyj aj acych
warunkow do podnoszenia kwalifikacji pracownikow.

2- Za osi4gniqcia szkoly i jej znaczenie w Srodowisku lokalnym:

I ) tworcze realizowanie polityki oswiatowej gminy,
2) realizacia koncepcji szkoly otwartej dia Siodowiska lokalnego i

wykorzystanie inicjatyw pryn4cych od mieszkancow.



poszerzanle dzialalnoSci
pozabudzetow'/ch.

pozalekcy.inej w ramach Srodkorv

aktl'r,vne podejrnowanie dzialan na rzecz dzieci
zasroZonych patologi4 spole cznq.
trvorzenie dobre-eo krirnatu pracy, wrascir.vych stosunkorv
m i Edzy I udzkich i urn i ej gtne r ozu,iqzyrvanie kon fl iktow
prawi dlorvej or ganizacj i pracy.

VI. DODATEK ZAWARUNKI PRACY

$ 13.

l ' Dodatek za rvarunki pracy przysfuguje za pracQ definiowan4 w osobnychprzepisach jako ,,prdcdwtrudnych i uciazliwy"h*urunkach pracy,,_w $ 6 i 7rozporzqdzenia MEN, cytowanego w $ 4 nini.lrr.go regulaminu.
2' wysokosi dodatku za warunki pracy nie moze przekro czyc 20%wynagrodzenia zasadniczego, jesli jest wykonywana w pelnym wymiarzego dzin, za ktor e to wyna gr odzenie przysluguj e.
3' Dodatek za warunki pracy przystuguje tu"rtl"rywiscie przepracowane godzinyi w wysokosci proporcjonalnej o" liczby tak przepracowanych godzin wstosunku do etatowego pensum.
4' Dodatek wyplaca siQ w calosci, iekeli nauczyciel realizuje w warunkachtrudnych caty obowiEzuiecy go wymiar zaiq( oraz w prrypadku, gdynauczyciel, ktoremu powierzono stanowisko ki.ro*n icze, rlalizuje w tychwarunkach oborvi4zuj4cy go wymiar zajqc.
5' wysokosc stawki wynagrodzenia zagodzinE ponadwymiarow % przepracowan4

w warunkach trudnych, powigksza sig odpowiednio.
6' Stawkq godzinow4, o ktorej mowa w $ 14 ust. l ustala sig dzielqc prryznanqnauczycielowi stawkp wynagrodzenia zasadni czego przez miesigczn* liczbggodzin fygodniowego obowi4zkowego wymiaru godzin, odpowiednio dlaustalonego rodzaju zajqc dydaktycznych, wychow ̂ ;;;;;'; 1ub opiekun czychrealizowanych przez nauczy eiela.
7 ' w przypadku zbiegu tytulow do dodatku za trudne warunki pracynauczycielowi przysluguje jeden dodatek, rv wiEkszej wysoko sci, zwyj4tkiemzbiegu tytul6w zapisanych w $ 14 ust. I pkt I ziytulem zapisanym w ust. I pkt7.
8' Dodatek zawarunki pracy wyplacanyjest z dolu.

r )

4)

5 )

6)

i rnlod zie2y

l. Dodatek za trudne warunki
prowad zenia:

I ) zajqc dydaktycznych
zorganizowanych w

$ 14.

pracy przysluguje

i rvychowawczych
przedszkolach Iub

nauczycielowi, z tytulu

w oddzialach specjalnych
szkolach nie bpdqcych

l 0



placorvkarni specjarnyrni - w w,ysokosci 20% stawki godzinou.,ej zakaldqe fektyrvn i e przepraco\\Ian4 go d zinq zaj pc,
ind'vrvidualnego nauczania dziecka zakw'alifikowanego do ksztalceniaw rvysokosci 20% starvki godzinow,ej za kizda efektl,u,nieprzepracowan4 godzinE ind1,11,i4ualnego nauczania,
zaiqc rervalidacyjno wychow awzzych z dzieirni i mlod ziezquposledzonymi umyslowo w. stopniu gtquoLin' - w rvysokosci 20%otrzy mywanego wynagr o dzenia,asaon[ zego,
zajpc dydakty cznych w krasa ch r4czony.h-w szkorach podstawowych _w wysokosci 25% stawki qodzinowej'zaka.dEprrprucowanE 

w tychklasach godzinE nauczaniaj

$ 15.

stopnie szkodliwosci definiuje $ 7 usr. I Rozpo rzqdzenia RM z dnia 26 lipca 2000 r.w sprawie zasad wynagr adzania i ,ry,n agan kwarifikacyjnych pracownik6wsamorz4dowych zatrudnionych w jeinosii<ach organizacyjnych samorzqduterytorialnego (Dz' u' z 2000 r. Nr 6l - poz. 708 ze zm.), a wykaz prac okresrazalqcznik nr 5 tego rozporz4dzenia.

l ' Dodatek dla nauczyciela za prace w warunkach uciqzliwych prrysluguje wwysokosci l \yo otrzymywanego wynagr odzeniazasadnic zego.2- Dodatek za uci4zliwe warunkip rzys r usuj e nuu" iy "i : 1? * i, kt,6 t ol,,#i ^I_ tr Hil ffiT i:l.i r : #,r; jtakich warunkach' sytuacli, gdv nauczyciel przepracowal w takichwarunkach wiqcej niz 20 i mniej iii qo goarin przysruguje mu dodarek wwysokosci 5%' Dodatek ten nie ulega po"a*yzszeniu ,ho"iazby nauczycielprzepracowar wipcej ni, 40 godzin w miesigcu.

s 16.

l ' Dodatek dla nauczyciela 
. za pracg w warunkach szkodliwych dla zdrowiaprzysfuguje w nasrppuj4cej wysokoSci :

a) od I 5 zl do 35 zl miesigc znie - przy pierwszym stopniu szkodliwosci,b) od 20 zl d'o 45 zl miesiEc znie - przy drugim stopniu szkodliwosci,c) od 25 zl do 6a zl miesiqc znie - przy trzecim stopniu szkodliwosci.2' Dodatek za szkodliwe warunki pracy przyznaje sig na podstawie wynikow

L:THU"ffHI: o'"cv, przep'o*ud zonvch pi"llanor?r.e upo*aznion4 do
3 ' Dodatek za szkodliwe warunki pracy przysluguje nauczycielowi, ktoryprzepracowal w danym miesiqcu 40 godzin w takich warunkach. Dodatek ten

;:UjffJ:$f;szeniu 
chociazbv nau czvciet przepracowal wipcej niz 40

2)

3)

4)

l l



$ 17.

I ' W razie zbiegu tyruru do dodarku okreslonego w $ 14, $ 15. $ 16,naucz)'cielorvi przyslu-qqie praw'o do rvszystkich tych dodatkorv.2' Dodatki' o ktorych morva rv $ 14,$ 15, $ L6. przyznajenauczycielorn dyrektorszkoly, a dla dyrektora _ Wqii.
3 ' Dodatki za warunki pracy wypraca sig z doru.
4- Dodatki, o ktorych mowa \,v $ 14, $ 15, $ 16. przyslugujq w okresiefaktycznego wykonywania pracy, t ktora doiatki sEz'iqzane ora z wokresieniewykonywania pracy-', za ktoiy przysluguje wynagrodzenie liczone jak zaokres urlopu Wpoczynkowego. 

J

VII. GODZTNY PONADWYMIAROW E I ZAST4PSTWA

$ 19.

1' w szczegolnych wypadkach, podyktowanych wylqcznie koniecznosciqrealizacii programu nauczania lub- .up"ilrenia opieki w pracowkachopiekunczo - wychowawczych, nauc zyciel mo2e.by6 obo wi,qzany do odplatnejpracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z poriuouna specjalnosciqktorych liczba nie moke przekoczyc '/, tygodnirowego obowi4'kowegowymiaru godzin zajpc. pruydzielenie nauc4/ri"to*i wipilszej liczby godzinponadwymiarowych moze nastEpic *yrqinui za jego zgod4 jednak w

X#fduL'"ot'e]oaczajQcvm 
n tvgodnioweso ouowiqzki*.go wymiaru

2' Indywidualne pensum godzin powjyo by6 prryznane nauczycierowilegitymujqcemu sig szczegolnym dorobkiem ru*ooowym orazrzetelnosciq iodporviedziarnosci4 w wykonywaniu obowiqzkow zawodolvych.3 ' Godziny zaipc ponadwymiarowych mogE byi stale, przypisane na semestr lubna rok szkolny.
4' Stale godziny ponadwymiarowe podlegajE rczliczeniu na koniec kazdegomiesiEca i wyptacane sE zaminion-rrmiesi4c.
5' wynagrodzenie za godziny ponaiwymiarowe i godziny zastgpstrv dora Lnych

Xnu:::;J:" 
z doru- wvnagrodr;;i; *ror"; siQ za godriny raktycznie

6' wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planieorganizacyjnym nie przystuguie ,L dni,wktory.h nuu. zyciernie reari zuje zajpcz powodu przerw przewid zianych przepisami organizacji roku szkolnego,rozpoczynania lub koriczen ia zajg(, w srodku tygodnia oraz za dniusprawiedliwionej nieobecnoSci w piacy.
7 ' wynagrodzenie za godziny ponuo*ymiarowe przysluguje rowniez wprzypadku niezrealizowania ich zporvodor.v lez4cych post.o-nil zakladu pracy:zawieszenia zaipc z por'vodu epidemii lub 

-,n.oro*, 
rekolekcji, udzialunauczyciela w konferencji metodycznei, u.lopo*unego na podstawie art. 25ustawy o zwiqzkach zawodo*yth (wy.iazdu'dzieci na wycieczkg, choroby

I 2



l .

dziecka nauczanego indywidualnie tnvajqcej nie dluaej niL tydzien, Dnia
Edukacji Narodorvej).

8. WysokoSc zaplaty za godzinE zastgpstrva doraznego jest odpowiednio
podrvyzszona t1'lko lvorvczas- gdy praca odbyr,r,a siQ w rvarunkach
spelniaj4cych wymogi definicji pracy ,,\v trudnl,ch i uciqzlirvych rvarunkach
pracy".

$ 19.

Wynagrodzenie za jedn4 godzing ponadwymiarow4 lub jedn4 godzinp
dorafinego zastEpstwa nauczyciela ustala sig dzielqc przyznanq nauczycielowi
stawkp wynagrodzenia zasadniczego (lqcznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeheli praca w tej godzinie zostala zrealizowana w warunkach uprawniaj4cych
do dodatku) przez miesigczn4 liczbE godzin tygodniowego obowi4zkowego
wymiaru godzin, odpowiednio dla ustalonego rodzaju zajE(, dydakty cznych,
wychowawczych lub opiekuriczych,, realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych lub doralnych zastqpstw.
Dla nauczycieli realizuj4cych tygodniowy wymiar godzin ustalony na
podstawie art. 42 ust. 4a Kafi Nauczyciela wynagrodzenie za jednqgodzing
doraZnego zastgpstwa ustala siQ dzielqc przyznanq nauczycielowi stawkg
wynagrodzenia zasadni czego (lqcznie z dodatkiem za warunki pracy, jeLeli
praca w tej godzinie zostala zrealizowana w warunkach uprawniajqcych do
dodatku) przez miesigc znqliczbg godzin realizowanego wymiaru godzin.
MiesiEcznqliczbg godzin obowiqgkowego lub realizowanego wymiaru godzin
nauezyciela, o ktorej mowa w ust. I i 2 uryskuje siQ mnozec tygodniowy
obowi4zkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaok4gleniem do pelnych godzin w
ten sposob,2e czas zajE(, do 0,5 godziny pomija siE, a co najmniej 0,5 godziny
liczy siq za peln4 godzinp.
Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w
ktorych przypadaj4 dni usprawiedliwionej nieobecnoSci w pracy nauczyciela
lub dni ustaworvo wolne od pracy; w tygodniach, w ktorych zajEcia
rozpoczynajQ siE lub konczq w Srodku tygodnia, za podstawg ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjrnuje siQ obowi4zkonry wymiar zajgc
pomniejszony o ll5 tego wymiaru (lub ll4, gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzien pracy) zakahdy dzien usprawiedliwionej nieobecnoSci w
pracy lub dzien ustawowo rvolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych, za ktore przysluguje wynagrodzenie w
takim tygodniu, nie moze byc jednakze wigksza niz liczba godzin
przy dzielonych w p lanie organ izacyjnym.
Wynagrodzenie za jedn4 godzing ponadwymiarow4 i godzinE doraZnego
zastgpstwa nauczyeiela, realizuj4cego zajEcia dydaktyczne, wychow awcze i
opiekuncze w rohnym tygodniowym lvymiarze ustala sig dla zajg6, w zakresie
ktorych godziny s4 realizowane na zasadach okreSlonych w ust. I i 2.
Wynagrodzenie za zajqcia pozalekcyjne nie wyrnienione w ramorvych planach,
a realizowane zgodnie z zatwierdzonyrn arkuszem organizacyjnym szkoly oraz

2.

3 .

4.

5 .

6 .

7 .

l 3



::rtii;:t 
indvrvidualnego nauczania. usrala sig na zasadach okresronych rv

8. Nauczycielorn zatrudr vcow,kac.h osrriutoruo _ u,).chowa\\,,c2),ch,ktorzy rv dniu'""t i i"Jt ' lutuoll, rearizuiq pranorvane; odporvied'ioudokur'entorvane zorgani.oruun. zaigcia opi.kun.ro rvychorvawcze rubdydaktyczne a nie ottzymuj4cym za ten dzie;n-lnn.go'"ii,u wornego
;ffi*-rHHT::"t 

\\vnasrodzenie za efektvwnie przepracowane godzinv
9 ' Nauczycierom zajrnui4cym stanorviska kierowni

[HilTJ.#:Jr;*lL:'";;;u,.gi,.nzajEc;f ?-yJffij3?t*J,r1;i;
l0 ' za ka2dy dzien iptu*o*ania opieki nad dziecmi wyiez.d,24j*cymi do innychmiejscowosci w ram.:r 

ld;;;r szkol rub innvch f# (np. obozyrehabilitacyjne' wycieczki kilkuanio*.y nauczycierowi przysruguje dodatkowe
ffi-fr1Til;Ji|1jf||:" pensum dziennie (4 godziny;lratne wedrug

VIII. REGULAMIN NAGROD

$ 20.

Zgodnie z art' 4g Kafty Nauczyciera w budzeciesiQ specjalny fundusz nagrod dla nauczycieriwychowawcze i opieku nczo _ wychowawcze coosobowego funduszu wynagr odzen.

organu prowad zqcego szkoly tworzy

najmniej lYo plano*un"go roczneso

$ 2 1
l ' 7 5% funduszu nagrod przek azywana jest bezposred-nio do przed,szkoli, szk6l iplacowek' z przeznaczeniem na nagrody dyrektora. zasady i kryteriaprzyznawania nagrod dyrektora ustalaly..n# po. zasiggniqciu opinii rady

ffff;,:t""ilfi] 
i w uzgodnieniu z i'i^i^iiymi *'-srkor. zwiqzkami

2. 25% funduszu nagrod przeznacza si

;;;::*rT;,1":;6; zwi qkszen i a -,,XilXtJ"ll*,.Yot 
2 f,::X^,g:il:1'-;l

s22
Nagrody ze specjalnego funduszu nagrod mogEl) Dnia Edukacji Narodowej,

?l wa2nych wydar zen w 2yciu szkoly,
3) zakonczenia roku rrtotn.*1."""-",

Przy przyznarvaniu nauczycierorn nagrod zebierze siq pod uwagQ:

l .

2.

byc przyznane z okazji:

t 4

specjalnego funduszu nagrod



I ) osi4-eanie dobrych rvynikorv \v pracy nauczycielskiej zarowno zuczniam r szczegolnie uzdolnio'yrni jul i z uczniami o rnniejszychmozlirvo5ciach.
2) aktvr'r'ne uczestnictwo rv rvaznl,ch wyd,arze'iach w zyciu spolecznosciszkolnej,
3) aktyrvne uczestnictwo w tworzeniu uzupelnia.iacej oferty zajEci irnprezdla uczniow i Srodowiska lokalnego,
4) zaanga2owanie we wspolpraca z rodzicami uczniow,
5) zaangaaowanie w rozwiqzyrvanie problemorv uczniow wymagajEcychszczegolnej pom ocy ze strony szkoly,
6) aktywny udzial w wewn qtrzszkolnyrn doskonaleniu nauczycieli.Nagrody ze specjalnego funduszu nagrod -gga byc przyznane nauczyeielowizatrudnionemu co najmniej w yl obo*i{rlo*.go wymiaru zaiEc, poprzepracowaniu w szkole co najmniej I roku.

;,?"1i#:XX#:udYrektorom 
szkol nagrod ze specjarnego funduszu nagrod

' ksztattowanie dobrego klimatu rvychow awczego w szkole poprzezstawianie wlasciwych wymagan nauczycielom i uczniom orazpracownikom administracji i obilugi, 
J

o dbalosd o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiedni4organizacjE pracy szkoly, wlasciwy dobor programow nauczania,odpowiednie sprawowanie nadzo.u pedagogicznego, wspomaganienauczycieli w ich rozwoju zawodowym , 
u ,

' prawidlowg wsp6tprace ze wszystkimi organami szkoly,o racjonalne i oszczgdne planowanie i wydatkowanie srodkowbudzetovvych oraz racjonalne pozyskiwanie i wydatkowanie srodk6wpozabudzetowych.
o solidn* i terminowe wsp6rpr ace zorganem prowad zEcym,o pracQ na rzecz oswiaty na terenie miasta.

$ 23.

X[3T:,Jf::H;H:it:,:ff#:il: nagroda orrzymuje dyprom, kr6rego odpis

t .

IX. DODATEK MIESZKANTOWY

$ 24.

Nauczycielom zatrudnionym w szkolach na terenie wiejskim przyslugujenauczy ciel ski dodatek mieszkaniowy.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysluguje nauczyeierom zatrudnionymw wymiarze nie nizszym niz polo*u tygodniowego obowiEzkowego wyrniarugodzin okresronego w art.42 ust. : ustarvy - Karta Nuu.rycieraNauczycielowi dodatek przyznatye dyrektor szkr rry., adyrektorowi woir.

3 .

4.

2.

3 .

t 5



-1. Nituczvcielski cloclatck n-r icszkaniou.r 1)rzr,71111ig sig \ \ ,  zalez.noSci cld l iczbrczlorrkti*' rt>clzitlv zan-ieszkal.r'ch na stalc \\ 'c ir.sp6l',rr.,n lokalu ,r;i.;k.l;; i,,;.
Za czl<>ltka rod zinr l lztLICz\ cie lr t  t tn'az-a siq n s;rr l lnralzclrrka i  clzieci p'z..st,  j i1cc
rl lr  - icgo,tt trz-r t t ' t l r t l i i t  cl t l  t tktt t iczcrt iu l8 r-ok,r , . . ia- a \ \  prz.\  plrclkLr ko'tr  l rrr.*. , . , i rr
naukr.  c l r - r  l_ i  roku zvcia.
w'sokosc cloclatku ustala sip- oclpolr,ieclrrio:

. dlarodzinl, 1 - osobou,e.j - 49,00 zl

. dla rodzinlt 2 - osoborvej - 65.00 zt
o dla rodziny 3 - osoborvej - g2.00 zl
' dla rodziny 4 - osoborvej i wigkszej - 9g,00 zl
Dodatek mieszkaniou'y przysluguje td pi..r"szego dnia miesi4ca nastEpujqcego
po miesi4cu, rv ktorl/rn nauczyciel zlozylwniosek o jego przyznanie.
Prawo do dodatku ustaje lub zmienia iiq 1"go *ytor.tsi, rv przypadku zmianyIiczby czlonkorv rodziny, od pieruszego dnia miesiqca nastEpujecego pomiesi4cu, w ktoryrn nast4pil a zrniana riczby czronkor,v rodzinv.

POSTANOWIENIA KONCOWE

5 .

6 .

ZobowiEztrje sig dyrektorow szkol do
nauczycielom.

$ 25.

udostppnienia tresci Regulaminu wszystkim

$ 26.

wszystkie sprawy zwiqzane z wynagradzaniem nauczycieli
regulaminem, reguluje Karta Nauczycieta i Kodeks pracy.

nie objgte niniejszym

l ' Prezesem Zarzqdu oddzialu Zwi4zku Nauczycielstwa polskiego w StarejBlotnicy - P. M algor zatqKarolewsk4

2' Przetvodniczilcl 'rl Sckcf i ftcgionalne.j Nszz .,soliclarnosc,' I)raco,,uvnik<i$,OSu,iaty u' l l:rclorniu - I).

r6


