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UCHWALA Nr XXXIII/rgst2006
Rady Gminy w Starej Blotnicl,

z dnia 31 stycznia 2006 r.

a dza uczvcieli trud n ionvchu
h rowa Gmine S Blotn

Przewodniczacv
dy Gminy

74?r'7,4-
Szczepanowski

Na podstawie art. 1 g ust 2 pkt 15 usta$T z dnia g marca 1gg0 r. o samorz*dzicgminnym (rekst jednoli ty O1 y .2001 r. Nr 1'42,po2. t59J zpo2n.zm.) iart.30 ust.6, 6a i art. 54 ust. 7, w na,r_azky 7, art. g|d pkt I ustawl, z dnia 26 stvcznia 19g2 r. _Karta Nauczyciela (tj. Dz. IJ.. z 2003 r. Nr 1 i g. poz. 1 1 1 2 z po1n. zm.),
oraz po uzgodnieniu ze mvi4zkami zawodor"ymi Zarzqdern oddzialu powiatowego
Zw iqzkl Nauczyci elst.w'a polski ego
u B ialobrzegach.
Rada Gminy w Starej Blotnicy uchwala, co nastgpuje:

ustala sip w granicach. deregacji ,}il Karta Nauczyciela, Regulamin
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoiach i plac6wkach. dla 

"Ltoryctr

organem prorvadz4cym jest Gmina Stara Blotnica, co stanowi za\a!.znik nr 1 do
niniej szej uchwaly.

Traci moc llchwala Nr XXV/139/2oos nli, Gminy z dnia 3 r marca 2005 roku u,razze zsnianami w sprarvie ustalenia regulaminu- okreslai4cego niekt6re zasadywynagradzania za prace oraz zasad\ przyznatuania nauczycielom zatrudnionym woswiatora''ych jednostkach organizacyjn-vch na terenie Gmin1, Stara Blotnica aodattow
do wynagrodzenia i nagrod.

Wykonanie uchu,aly pou,ierza siE Wojto*l 
3C,oiny 

Sturu Blotnica.

uchn'ala wchodzi u, Zycie po uptyui.E ,o; 0", oo dnia ogloszenia w Dzienniku
urzpdowym wojew6dztwa Mazowieckiego z moc4 obowi*zui[c4 ocr 1 stycznia 2006r.



Zalqczrlk
do uchr",al1' Nr XXXIII

Rady Gminy w Starej Blotnicv
z  dn ia  3 l  r r y . rn i ,  200o  i .

Regulamin I'ynagradzania nauczycieli zatrudnionych .n, szkolach i placri*,kach
prorvadzonych przez Gming Stara Blotnica

I. POSTA]\'O\\TENIA OGOLNE

s r .

1. W6jcie - nalezy przez to rozumiei W6jta Gminy Stara Blotnica.
2. Radzie na|e2y prz.ez Io rozumiei RadE Gminv w Stare.j Blotnicy.
3. Szkole , nale'y przez to rozumie6 szkolq ,ub zespcii szk6i, ila kt6rych organenr

prowadz4cvm jest Gmina Stara Blotnica.
4. Dyrektorze, *,icedl,rektorze, nauczycielu _ nalczl, przcz lo rozumteq dyrektora,

wicedyrektora lub nauczyciela jednostki, o k1i5re.j mor.va w pkt 3.
5 Roku szkolnlm - nalezr przez ro rozumiec oL"r prr .1 szkoh od dnia r  urzesnia

danego roku do ipi6 3 |  : ierpnia roku nlsreoncco.
6. Oddziale - nalezy przez to rozumiei JA.il* *, szkole lub zespole szk6l. grupq

uczni6*' u' Srvietlicy.
7. Uczniu -naleZy prz.ez to rozumiec takZe wr..cho\\.anka. sluchacza.
8 T1'go.dniorrym oborviqzkonym *'ymiarze godzin - nareiy przez to rozumiei

tygodniowy oborvi4zkouy r.ryniar godzin. o kt6ryn mo\1,a \4, art. 42 ust. 3 lub art. 42
ust. 4a lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczycicla.

9. wprowadza siq mozriwosc tworzenia stanoq iska u,icedyrektora w szkorach s.
zale2noSci od iloSci oddzial6u,:

- od 12 - 20 oddzial6v,,- 1 r.r,icedl,rektor.
- powl'Zej 20 oddzial6w - 2 u'icedyrektor6u,.

10. O koniecznoSci utrvorzenia stanowiska w-icedyrektora decyduje W6j1 Gminy.

J .

2.

1 .

s 2 .
Sredniq wynagrodzei nauczl'cieri dla poszczeg6rnych stopnr awansu zawodowego
oblicza siq na podsta'r'ie liczty nauczycieri zatrudnionych w szkolach i prac6*,kaih
pror.r'adzonych przez Gminq Stara Blotnica rv wl,miarzc co naj mniej % etaiu.
Liczbp nauczycieli przyjptych do obiiczen stanowi suma liczby nauczycieli
zatrudnionych rl,' pehrym wymiarze oraz Liczby pelnych etat6w" ul,nikaj 4ce.j z
dodania jednostkow-ego wymiaru zatrudnienii nauczycieli zatrudnionyJ 

" 
w

niepelnym wymiarze godzin, z zastrzeZeniem pkt 1.
Wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionl ch uj u r-m jarze poni1,ej ',t, etatu oblicza sig
proporcjonalnie do ich godzin pracy. rvedlug wla(ciwego zaszeregou.ania.



s 3 .
Przez sldadniki wt.nagrodzenia naucn'cieli rozumie sie:

1. wynagrodzenie zasadnicze.
2. dodatki:

a) za wyslugp lat,
b) funhcljny,
c) moty$'acyjny.
d) za warunki pracy,

3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny dora2nych zastQpstw.
4. nagrody i inne $wiadczenia *ynikajape ze stosunl<u pracy. z wyl4czeniem-swiadczei z

zakladou'ego funduszu iu'iadczen socjalnl,.ch i dodatk6u, socjalnych.
5. dodatek mieszkaniovuy.

II. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

$ 4 .
'1 . Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustalane s4 odrqbnic i obowi4zui4

w zaleZnosci od stopnia arvansu zas'odou'ego. posiadanych ku'alifikacji oru, *-o-iu*
zajgi obowi4zkonych, na poziomie minimaJnych stawek okreSlonych
u' rozporz4dzeniu Ministra ljdukacji Narodorvej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprau'ie *ysokoSci minimalnych staw-ek ul,nagro dzenia zasad,niczego orM
wynagradzania za prace u' dniu n'oln),m od prac1, (.Dz.ll . 2.2005 r. Nr 22. poz. 1g1).

1 . Mi'imalne stawki u,ynagrodzenia zasadniczego ulegai4 zmianie w przypad-ku zmiany
przepisow ustaul i aktdu' ulkonau,cz,vch i nie u1,maga.j4 znianl. niniejszego
regulaminu.

2. Wynagrodzenie uyplacane jest z g6ry.

III. DODATEK ZA WYSLUGE LAT

ss .
1. Dodatek za w1'sfugE lat prz;'sluguje nauczl'cielowi w wl,soko6ci 1o% wynagrodzenia

zasadniczego za kaZdy rok prac-v, w1'placar.rl'w okresach miesiEcznych, poczl.naj4c od
czwaflego roku prac-v, z tym ze dodatek ten nie moze przelcoczyc 20%o
w1'naggodzenia zasadniczego.

2. Do okres6u' pracy uprau.niai4cych do dodatku za wyslugq lat wiicza sig okesv
poprzedniego zatrudnienia we u'szystkich zakladach pracy. vr, kt6rych slosunek pracy
z,oslal rozwi:4zany lub n1'gasl, bez u'zglEdu na spos6b ustania stosunku pracy.

3. Nauczycielou'i pozostaj4cemu jednoczeSnie r', u,igcej niz w jednl,m stosunku pracy.
okresy uprawniaiEce do dodatku za r',yslugg lat ustala siE odrqbnie dla kazdego
stosunku pracy. z zastrzeZeniem ust. 4. Do okesu zatrudnienia. uprawniaj4cego do
dodatku za wyslugg lat, nie w'licza siq okresu pracy \\i imym zakladzie, w kt6rym
pracownik jest lub byi jednoczeSnie zatrudniony. Do okresu dodalkowego
zatrudnienia nie po dle gaj q zahczeniu okresl, podstawowe go zatruclnienia.



IV. DODATEK FUNKCYJI\Y

s 6 .
1. Do uzyskania dodatku flmkcvjnego uprarnieni

fimkcj e:
sq nauczycielc. k16rvm powierzono

2.

J .

1) dyrektora lub wicedl'rektora szkoll' arbo inne stanowisko kierou,nicze
przewidziale u' statucie szkoly.

2) wycho*'awcy klas.v.
3) opiekuna stazu.

Dodatek funkc1'jny przysluguje z pierlr,szynt dniem miesi4ca nastEpuj4cego po
miesi4cu. w kt6rym pou,ierzono funkcjp. Jefli powierzenie funkcj i nast4piio, ao;em
picrwszym miesiqca, dodatek przysluguje z t!.m miesi4cem.
Dodatek funkc1'jny przesrajc przrstugiuac z pieru,szvm dniem miesi4ca
nastgpuj4cego po micsi4cu. u' ktrirym nauczyciel zosta] odwolany z funkcj i lub
u'ygasl okres jej pelnienia. Jeili odnolanie nast4pilo z dniem pien",szym miesi4ca lub
z tym dniem ul,gasl okres peinienia funkcji. dodatek nie przyslugu.le od tego
miesiaca.

4. Dodatek funkcyjny nie przysfuguje r.,", okresie. u, kt6rym nic przyslugule
*ynagrodzenie zasadnicze. Nie przysluguje tez w czasie urlopu dla poratowania
zdro rr ia.

ai.

7.

6 .

5 .

4. Nauczycielowi pozostai4cemu w stosunku pracy jednoczesnie * kilku szkolach n,
r.rymiarze l4cznie nie przekraczai4cym obou'iEzkowego uymiaru zajgi nauczyciela,
do okres6u' uprai.miai4cych do dodatku za n1'slugq lat w kazdej ze szk6! zal)cza siq
okresy zatrudnienia, o kt6rych molta w ust. 2.

5. Do okes6rv pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wvsluge la1 zahcza
sie okresl  pracr wykon;wancj  u ulmiarze nic nizszym niz polowa obo-rviqzuj  qccgo
uymiaru zajE( @zasu pracy) oraz okesy prac1., o kt6r1,ch mo\va w art ZZ usi j farir
Nauczl  c iela.

6. Do okres6w pracy upran'niai4cych do dodatku za raysiugE lat wricza siE takze ime
okesv, je2eli z mocy odrEbnych przepis6w podlegaj4 one wliczeniu do okresu prac1.,
od kt6rego zale24 uprawnienia pracou.nicze.

Nauczycicl, kt6remu powierzono stano*'isko na czas okreSlony, traci prawo do
dodatku z upll'wem tego okresu. a w razie wczes'iejszego odwolania i kof..r'
miesi4ca. n' kt6rym nast4pilo odu'olanie. Jezeli odx,olanie nast4pilo pierwszego dnia
miesiqca - od tego dnia.
wiced,r'rektorowi zastEpuiqcemu nieobecnego dyrektora przysluguje dodatek
funtcy'jny w stawce ustalonej dla dvrektora szk.l1' od pieru,szego dnia micsi4ca
kalendarzowego nastEpujapego po jednym miesiapu zaslEpowania nieobecnego
dyrektora. Uprawnienie to \\ygasa z pierrvszl,m dniem rniesi4ca nastqpuj4cego po
zaprzestaniu pelnienia tych obor,vi4zk6w.
Nauczyciele. kt6rym powierzono obowi4zki kierownicze * zastQpstwie mai4 prawo
do dodatku funkcyjnego w stawce ustalonej dla danego stanowiska kierowniczego, od
pierwszego dnia miesi4ca po upiFvie j ed'omiesipcznego okresu pehienii t-vch
obowi4zk6w. Uprawnienie to wygasa z pierwszl'm dniem miesi4ca naitEpujqcego po
zaprzestaniu pelnienia tych obon'iqzk6u,.
Nauczycielom przedszkoli przysluguje dodatek. tvlko za jeden oddziai (grupg).
niezaleZnie od liczby oddzia]6r,,' (grup), w kt6rym prou,adz4 zajqcia.



8 7 .

1 \\'ysokosi dodalku funkcyjnego dla dyrektora szkoly u, granicach stawek okresronych
w regulaminie, ustala W6jt uu,zglpdniajEc miqdry, innymi:

l) wielkoSi i strukturE organizacyjn4 szkoly,
2) zlolonoit. zadan w),nikaj 4c ych z zajmowanego stanowiska,
3) warunki spoleczne i Srodowiskowe, u,jakichizkola funkcjonuje.
4) iakosi pracy zvvi4zanej z powierzonvm stanowiskiem kierou,niczym, a u,

szczeg6lnoSci:
. wsp6]pracp z organem proll,adz_4cym lub bezpo6redninr przeloZonym_ m.in. lemtinowe uykonyrl,anie zadai.
o wlaScir',,e. prowadzenie gospodarki jrodkami finansowymj oraz
nadzororvanie realizacji zatwierdzonego planu finansowego.
.  orFanizor.ranie prac.v szkol l  zapcu.nia. jqce bezpieczne i  h igieniczn"
warunki pracy uczniciu. oraz pracownikow szkoly.
o ksaahowanie rvlaScirvej polityki kadrowej, w szczeg6lnoSci
pozyskiwanie nauczycieli r,,,vsoko uryku,alifikonanvch.
o umiejQtnojci organizacyjne.
o ksztaltowanie struktury organizacl,jnej szkol1,.
. umiejQtno6i integrowania zespolu nauczycielskiego wok6l u,sp6lnych
zad:rr i .  inspirouanio oral  pomaganir  u roiooju za*odorr 'um
nauczycieli,
. w-sp6lpracE z insl)tucjami i organizacjami vnspomagaj4cymi realizacje
programu u1'chowau,czego sz_koir,.

2. WysokoSi dottatku ftinftc1'jnego. dla r.vicejyrekora, rrmych os6b zajrnuj4cych
stanou'iska kierorvnicze w granicach stawek okresronych w reguramini. u.iuiu, *,
ramach przvznanych na ten cer srodk6r'r,, dyrektor szkolv ura..zglldniai4c wielkoii i
zloZonoS6 zadari wynikaj4cycb z pelnioncj {unkcji oraz jakoSi pracy 

' 
z w.i4zanej z,

pelnionym stanowiskiem kiero*,niczym, po zasiqgniEciu opinii organu prolvud)4".go.

$ 8 .

1. Srodki na dodatki funkcyjne rezerwuje siq rv wl,sokosci nie niZsze-j, niz kwota
*'ynikai4ca z sumowa'ia 

.iloczy'6u' riczby os6b i odpowiadai4cej im srednie.l
w1'sokoSci dodatku, dla kazdej 6rupy wyodrqbnionej w $ 9.

2. Dodatek funkcyjny przyznaje sie na okes nie dtuzsiv niz 1 rok.
3. Dodatek funkcyjny r.lyplaca siq z gorl . u.terminie w1,plat"v wvnagrodzenia.
4. Dodatek funkcyjny nauczyciela. kt6remu powierzono' w.,thowaristn o klasy, uyplaca

sig miesipcznie z g6ry. Dodatek te'wyplaca siq za okres peinienia fu.kcj i oiaz za inne
okesl', o ile *ynika to z przepisriw szczeg6rnych. w razie zaprzestania'sprawonama
funkcji uychov'awcy r','ciagu miesiEca rub po*,ierzenia je.i w iakim czasie, nauczl'ciel
olrzymr:je dodatek z tego tytulu, proporcjonalnie do przepracolr,anego okesu. W
takim r'"'ypadku urysokosrl dodalku ustala siq dzier4c stawkq miesigcirego dotlatku
przez 30 i mnoZ4c przez liczbp dni kalelrdarzou,ych, przypadaj4cl,ch u. okresic
przeDracowanvm.



se .
okesla siE nastEpui4ce stawki dodatk6w funkcyjnych dla nauczycrera, kt6remu powierzono
stano\'"'isko dyrektora lub wicedyrektora szkoiy (p1ac6w.ki) o.raz nauczyciela, ktoremupowierzono funkcj p wychowawcl' klasy i opiekuna stazu:

Szkoiy wszystkich typ6w:
a)
- dyrektor szkoly licz4cej do 7 oddzial6w
- dyrektor szkoly licz4cej od 8 do 15 ocldzial6w
- dyrekor szkoly licz4cej 16 oddzial6rv i wipcej
b) wicedyrektor

400
450
650
250

800
900

1000
550

V. DODATEK NTOTY\4IACY.INY

s  10 .

1. Nauczycielowr przyznaje siE dodarek motywac/ny w zaleznosci od osi4ganych
rvmik6w pracy. a u' szczeg6lnoSci za:

o osi4gniQcia dydaktyczne, wychorvawcze i opiekuicze.
o jako(i Swiadczonej pracy, w t1m zrviEzanej z powierzonym stanor.l,iskiem
kierou'niczym, dodatkovrym zadaniem tub zaj Ecierl.
. ocenq Jego pracy!
. zaanga2o\\'anie w realiz_acjq czl,nnoSci i zajqc, o ktcirl,ch morva w afi, 42 ust. 2
pt1 2 i 3 Karty Nauczyciela.

2. Dodatek molyrvacl'jny przyznaje siq na czas okreSlony. nie kr6tszy niZ 6 miesiEc,v r
nie dluZszr. niz jeden rok szkolny. Dodatek mot1r,r.ac1,j'y jesi uznaniowl, i w
szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mozna go obnizyi iub poduyzszyc bez
koniecznosci  wl  pou iedzen ia.

3 Dodatek moty-wacyjny dla nauczyciela w granicach posiadanych ir.odk6w
finzuisowych przyznaje d1''rektor szkoly rv oparciu o reguramin obowi4zuiqcy *,
plac6u'ce, a dla dyrektora szkoly - w6jt usralaiqc jego rysokosi oraz okres,'nalaki
z,ostal przyznany.

4. Dodalek motyr'",acyj'ry 'uyplaca siq z g6ry, r.r, terminie \,lyplaty wynagrodzenia.
5. Dla nauczycieli rozpoczynai4cl'ch pracp w dancj sziore dodatek motlnvacliny

przyznaje siE po uplyw.ie okresu umo2liu,,iaj4cego ocenE osiqganych urynik6rv pracy,
tj. po uzyskaniu pozytyr,vnej oceny dorobku zawodou,ego (art. 9c ust. 6 k$.

Stanolyisko kierovynicze Miesigcznie w PLN
od do

Wychowau'ca

Opiekun staZu (eden staZysta)
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6. Dodatek motywacyjny przysluguje za dni nieobecnoSci w pracy z powodu
niezdolnoici do pracy ,o skutek choroby b4d2 koniecznosci osobisiego sprawo-arria
opieki nad dzieckiem Jub chorym czlonl<iem rodziny. za ktore nauczyciel otrzymujc
*1'nagrodzenie lub zasilek z ubezpreczenia spoleczneso.
Dodatek motlwacl'jnv nie 

. 
jest przyrnu.uunl. nariczr cielom przeblu,aj4cym na

urlopach wychowavrczych, zdrowotnych lub bezplatnvch.
Nie przyznanie nauczycielowi. dodatku motywacljnego nie stanowi podstau,y do
roszczen z tego tltulu, gdyz dodatek motl,r,vacyjny ma charakter uznaniowv.

e

s  11 .

Tworzenie puli funduszu motvwacvinego i rrr sokojd dodatk6n, motvl,acvinych

l. Dodatek motywacyjny tworzonv jest w ramach Srodk6r,", przy*znanycl.t uchwal4
budZeton'4 i jest u1'r6Znikiem dla nauczyciela zatrudnionego u, ul,miarze co najmniej'/2 erarn z zastrze2eniem. ze minimarna r_"vsokosi dodatku urega zmniejszeniu
proporcjonalnie do zmniejszenia l l r  mi l ru ru,rrdr. j " .u.

2. Dodatek motl.wac.vjny dla naucz,vcieli stanowi 2% kwotv przeznaczonej na
*1'nagrodzenia zasadnicze tych naucz.vcieri z wylEczeniem dyrekior6rv szk6l. Rada
Gminy upowa2nia W6jta do utworzenia wydiielonego funduszu na dodatki
moty-wac1,jne dla dyrektor6u, szk6l.

3. wartosi dodatku motl'n'ac1'jnego dla dyrektor6rv *ynosi od 0 do 4% miesiEcznie najeden etat kalkulacyjny *' ka,dym przedziare au,ansu zawodowego naucz_vcieii.
4. Dodatek motl.wacliny dla danej placowki jest proporcjonaliy do ;ej udrialu w

fundlrszu plac na urynagrodzenia zasadnicze dia nauczvcieli.
5. Ustala siq wvsokoSi dodatku motlnvacl,jnego za osi4gniqcia dvdakvczne,

vychor'"'au'cze i opiekunczc, jakoSi swiadczonej pracy. podejmou,anie dodatkowych
zadari. wysok4 ocenQ pracyJ zaanga2owanie r,r, rializacj q-cz--unnorici i zajEi. o kt6rych
mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy Karta Nauczycicla:

1) dla nauczycieli, w qvm dra u.iccd.vrektor6s, - do 2% osobisteg. ul,nagrodzenia
zasadniczego,

2) dla dyrektor6u' szk6l - do 4% osobistego wynagrodzenia zasadniczego.

li 12.

L Za tworzenie jak najlepszl-ch u,arunk6u, dla dzialalnoSci dydaktyczno
wychowawczej i opiekuriczej szkoly:

2)

1 ) szczeg6lne osiagniEcia szkoly v, realizacji program6rv dl,.dakrycznych,
uychowau,czych i opiekuriczych.
trvorzenie i realizowanie indywidualnych prograrl6rv w1.chou,awcz1,ch
dostosowanych do potrzeb Srodowiska. w kt6rynr funkcj onuje plac6wka,
zaspokajanie szcze96lnych potrzeb edukacyjnych, u,ychor.r,awczych i
opiekuiczych uczui6r',
podnoszenie kwalifi kacj i oraz samoksztalcefi ,
systematr czny nadz6r pedagoEriczn_r.
inspirowanie nauczycieli do tworzenia i realizowania program6w autorskich,

3 )

4)
5 t
6)



7) podeimouanie akr)r . rnrch dzialar i  u zakrcsie prac\ z ucznietr  zdolnlm i
ulalentou,anym oraz niepeinospra\4/nym lub trujnym * ,*u.t g_p
r6wiedniczych i szkoly og6lnodoslgpnej.

8) stwarzanie q'arunk6s.do aktl.r,noSci ucznidw w gmimych, powiatowl,ch,
n'ojew6dzkich i og6rnopolskich konlcursach r orimiiaaacn pr-a-r"a.i1"r,
oraz zawodach sponorych. stnarzanie sprzy.iaj4cych warunk6w do
podnoszenia kwalifi kacj i pracownik6w.

2. Za osiqgnipcia szkoly ijej znaczene w Srodonisku lokatnym:

1) tw6rcze realizou,anie polityki oSwiatowej gminy,
2) realizacia koncepcji szkoly otu,artej dla Srodowiska lokalnego 1

wykorzystanie inicjatyw plyn4cych od mieszkanco\\,.
3) poszerzanie dziararnosci pozalekcl'jnej q'ramach srodk6u, pozabud2etouych.
4) aktl'n'ne podejmowanie dzialan na rzccz dzjeci t mlodiiezy -grozonyrt

patologi4 spoleczn4
5) t*'orzenie dobrego klimatu prac;,, wlaSciwych slosunk6u. migdzyludzkich i

umiejEtne rozu,i4zl.rvanic konfliktcjra,.
6) prar,r  id lowej organizacj i  pracy.

VI. DODATEK ZA \I'ARTN'KI PRACY

4.

7 .

6 .

5 .

3 .

2.

1 .

$ 13.

Dodatck za warunki pracy przl,sluguje za prace definiowan4 w osobnych przepisach
jako ,.praca w trudnycir i ugi^Zlivrych *,urrnku.h pracy,.* w $ g i 9 ,or,pirz4dr"no
MENiS. c)1o\\anego ra t  4 niniejszeg.r  regulaminu.
Wysoko$i dodatku za warunki prac.v nie moZe przekrocz yc 25% nynagrodzenia
zasadniczego, jesli jesl r"ykonyvu'ana w pelnyn u,ymiarie godzin. za-kt6re to
wynagrodzenie przysluguj e.
Dodatek za warunki pracy przysluguje za rzeczr,-wiScie przepracowane godzrny i u,
w-vsokosci proporcjonalncj do liczby tak przepracowanych godzin w s'losunku cio
etatow-ego pensum.
Dodatek 'u'yplaca sip *' caloSci, jezeri nauczyciel rcalizuje n warunkach trudnych cai_r,
obonialuj4cy go uymiar zalpi oraz w przypadku. gdy nauczl,ciel. ttO..-u
po\vlerzono stanowisko kierownicze, realizuje ,o, tych 'n'aiunkach obowi4zui4cy go
w1'miar zajEi.
WysokoSi sta\\'ki w]'naptro dzenja za godzinE ponadwymiarou 4, przepraco\\,al4 w
*'arunkach trudnych, powiEksza siE odpowiednio.
StawkE godzinovr'4 o ktcirej nlo\ a \\ $ i 4 us1. I ustala siq dzielqc prz:-znan4
nauczycielorvi stawkq wl,nagrodzenia zasadni czego przez miesipcznq licztq goazin
tygodniowego obou'iqzkowego u1'miaru godzin. odpowiednio dra ustaronego rid.aju
zajgi dydaktycznych. rwchowau,czych lub opiekuiczych realizowany ch przez
nauczyciela.
W przypadku zbiegu tytul6w do dodatku za trudne vn arunki pracv nauczycielowi
przysluguje jeden dodatek..w v,iEksze.j uysokoSci. z v,r,j4tkiem 

' 
zbiegu r14u16w

zapisirnych w 5\ 14 ust. 1 pkt 1 z tltulem zapisanym \r.us1. 1 pkt 7.
Dodatek za warunki pracy wt'placanl'jest z dolu.8 .



$ 14.

l. Dodatek za trudne warunki pracy przvsluguje nauczycielowi, z tltulu prowadzenia:
l) indl'rvidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do ksztalcenia

specjalnego u,domu w rysokosci 20% u-.,rnagrod zerti zasadniczego za
kaZd4 efekty"wnie przepracowan4 godzinq injw,idualnego nauczania, 

"

2) z4iQt rewalidacyjno. wychon'awczych z dzieimi i miodziezq
upo5ledzonymi umyslowo u, stopniu glEbokim _ u, u rsokoSci 20%
otrzymln4-anego wl,nagrodzenia rurudni"r*o.

3) zajEi dydaktycznych u,klasach l4czonycti r.n szkolach podstawo$ych _ w
uysokoSci 25% wynagrodzenia zaiadniczcgo za kaZd.a efektlrvnie
przepraco\4'anE w tych klasach godzinE nauczani a.

s 1s.
Stopnie szkodliwodci definiuje $ 6 us1. r Roz-porzqdzenia Rad.v Ministr6w z dnia 2 sierpma
200-5 r' w sprarvie zasad 'nynagradzania pri"o*nikr.,*' samorz4dowych zatrudnionych u,jednoslkadr organizacyjnych jednostek samorzqdu terltorialnego jor."u. z 2005 r. ir 146poz,. 1222), a r.lykaz prac okreSla zal4cznik nr 4 tego rozporz4dzinia.

l. Dodatek dla nauczl'ciela za prace s,warunliach uci4Zliwych przysluguje u,u;rsokoSci
1 002 otrzyml.w'anego w-vnagrodzenia zasadniczego.

l .  Dodatck za ucia2l iwe r , ,arunki  prac\ \ . r ,  r ivsokisci  okrc:ronej  u usr.  I  przr.ruguje
nauczycielorvi. kt6ry przepracowal w danym miesi4cu 40 godzin u,takich waiunkach.
\ t r  srruacj i .  gdr nauczlc iel  prr .prr .o*ul  u takich u arunl<ach uieccj  niZ 2U i  mniej
m2 40 godzin przysfuguje mu dodatek r,", r,,ysokosci 5%. Dod;tei ten nie ulega
podwyzszeniu chocia'bl' nauczyciel przepracowar u'iEcej niz 40 godzin w, micsi4cu.

s r6.

l. Dodatek dla nauczycicla za prace w w,arunkach szkodliuych dla zdrowia przyslugu3e
w- nastEpuj 4ce j w1'soko$ci :

3 .

2 .

1 .

2.

3.

a) od 15 zl do 35 z1 miesigcznie prz,v- picrwszym stopniu szkodliu,o5ci.
b) od 20 zI do 45 zl miesiEcznie przy drugim itopniu szkodliu,oSci.
c) od 25 zIdo60 zl miesiqcznie - przy trzecim stopniu szkodliwoSci.

Dodatek za szkodlirve u"arunki pracy przyznaje siq na podstawie ra'ynik6w bada'ia
Srodowiska pracyr przepro\4radzony,.ch przez jednosikE upou,aZnion4 do lego rodzaju
badan.
Dodalek za szkodliq'e warunkj pracy przyslugujc nauczycierowi, kt6ry przepracowal
w danyn.r miesi4cu 40 godzin u' takich u,arunkach. Dodatek i"r., ni. ,l"go
podrary2szeniu chociaZby nauczyciel przepraconal $,iQcej niz 40 godzin w miesi4cu.

s 17.

W razie zbiegu t1'tulu do dodalku okeSlonego w $ 14" S 15, S 16, nauczycielou,i
przyslugu.je prano do wszystkich tych dodatk6*,.
D9!atkr, o kt6rych mowa \\'$ 14, $ 15, g 16. przyzna.je nauczycielom dyrektor szkoiy.
a dia d.vrektora W6jt.
Dodatki za warunki pracy wyplaca sig z dolu.
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4 .

t .

9.

8 ,

7 .

6.

J .

2.

Wynagrodzenic za godziny ponad_w1,miarow.e przydzielone u,planie organizacyjnym
nie przysluguje za dni, u, kt6rych nauczyciel nie realizuj",iiqe . pol",oA, prr"*.
przeu'idzianych przepisami organizacji roku szkolnego. rozpoczynania tub koriczenia
zajpi w Srodku tygodnia oraz za dnj usprawiedli*,ione] nieobccnoSci w pracy.
Wynagrodzenie za godzrn;- ponadvnymiarowe nie przysluguje r6u,niei w przypadku
niezrealizowania ich z p.wod6u' lez4cych po stronic ,ukr"Ju p.u"y' zawicsienia za;ge
z pow-odu epidemii lub mroz6w, rekorekcji, udzialu nauizy"i.ru * konferenc.li
metodycznej, urlopowanego na podstawie art. 25 ustaul, o zwi4zkach zawodowvch
(wyjazdu dzieci na r.lycieczkg. chorobl, dziecka nauczanego indl,u,idualnie trw,aj qce;
dluZej ntZ trzy dni, Dnia Edukacji Narodorvej).
\\'ysokoS6 zaplaty za godzinq zastgpstraa dtraznego jest odpou.iednio poduyzszona
tylko w6wczas. gdy praca odbywa siq *, *,arunkaih spehiaj4cych *y*ogi definicii
pracy ,.w trudnych i uci4Ziiwvch u,arunkach pracr:.'.
Dy'rektorom szk61 podstawouvch i gimnazjr.rn obniZu siq tygodniowl, obowi4zkouy
wymiar zaj E6 dydaktycznych:
- w szkolach do 7 oddzial6w - 8 godzin
- *' szkolach poliryZej 8 oddzial6q' _ 5 eodzin.

5. Wvnagrodzenie za godzin1,, ponadr.r,ymiarone i godzinv zast€pst$, dora2nych
nyplacane jest z dotu. Wynagrodzenie *yplacu siE ,u godziny faktycinre
z,realizowane.

4. Dodatki. o kt6rych mo\4,a. w 5t 14,. S 15, g 16, przysluguj4 u. okresie fallycznego
wykonyu'ania pracy, z kt6rq dodatki s4 zwi4zane oraz v, okresie ni"*ytony*urril
pracy, za kt6ry prz,vsluguje wynagrodzenie liczone jak za okres 

'urlopu

wypoczynkowego.

VII. GODZINY PONAD\\ryMIAROWE I ZASTDPSTWA

s 18.

W szczegciinych wypadkach, podyktowanych w144cznie konieczno5ci4 realizacji
programu nauczania lub 

, 
zaper.l,nienia opieki w plac6wkach opiekrriczo 

'_

wycho*awczych, naucry-cicl moZe byi obo*,i4zan1, do odptatnej prac\,'$r godzinach
ponadwymiarowych zgodnie z posiadanq specjalnosci4. kt6rych liczba 

-nie 
moze

przekroczyc % tygodnio*,ego obowi4zkowego uyn.riaru'go dzin za1p(. przydzielenie
nauczycielor'"'i r.l.iEkszej liczby godzin ponadwymiarowych mo,e .r*tapie wrl4cznie
za Jego zgodq, jednak w. uymiarze nieprzekaczaj4cy,m % tygodniowego
obowi4zkowego wymiaru godzin 2,a19(..
Indywidualne pensum godzin powirmu br,c przl,znane nauczyclelou,i legitymuj4cemu
sig szczeg6lnym dorobkiem zaq'odo*'vm oraz rzetelnosciE i odpou,iedziatrroscia w
uykonlnvaniu oboni 4zk6u, zau,odouvch.
Godziny zaiqi ponadu'ymiarosych mog4 byc stale, przl prsane na semestr lub na rok
szkolny.
Stale godzinl' ponaduryn.riarowe podlegai4 rozliczeniu na koniec kazdego miesi4ca i
r . ryplacane sq za minionr nr iesiac.

1 l



s le.

1. Wynagrodzenie za .jedn4 godzinq ponadwymiarow4 lub jedn4 godzinE doraznegozastQpstwa nauczyciela ustala siq dziel4c przyzn::m4 nauczycielowi stah,kgwynagrodzenia zasadniczego (Iqcznie z dodatkiem za warunli pracy, jezeti praca \\,te.1 godzinie zostala zrearizowana 
l/ 

warunkach uprawniai4cych do iodatku) przez
miesipcznq liczbE godzin r)Bgdniowego oUo*,lqztowego wy;iaru--;"iJr,r,
odpowiednio dla ustalonego rod.2a1t zajEt, dydaktycznych. wychorvawczych lubopiekurlczych' realizowanych r.l' ramach goarr., ponua*ymiarowych rub dora2nychzastQpst$.

2 D^la nauczl'cieli realizuj4cych tygodnioul uymiar godzin uslalony na podstau,ie art.42 ust' 4a Karty Nauczr ciera uynagrodzinie za j ed-nE godzing doia2nelo zastqpstwa
ustara siE dziel4c przyzt'an4 nauczycierow-i stawkp wynagrodzcnia zasadniczcg'(l4cnie z dodatkiem 

. 
za. warunki pract,. jeZeli praca w. te.; godzinie zostalazrealizowana w n arunkach uprawniajapych do dodatku) pr."i ii"r;punq l"rUsgodzin realizow.anego r',ymiaru godzin.

3. Miesigczn4 liczbg godzin obowi4zkou,ego lub realizowanego wymiaru godzrn
nauczyciela, o kt6rej mowa \\, ust. I i 2 uzl,skuje sig 

"tnnoZ4c 
qugoalrrio*,v-

obon'i4zkouy wymiar go.d.zin przez 4,16 z zaoic4gleniem do p"l.ry"h g;; ;, ;;spos6b. Ze czas zajq(, do 0.5 godziny pomija siE. a J najmnie.i O,S goaririv ii-zy siE zapeln4 godzinE.
4. Dla ustalenia uynagrodzenia za godztny ponadwl,miarowe w tygodniach. u, kt6rych

przvpadaj4 dni uspra*,iedii*,ionej nieobecnoSci w pracy nauczycicla lub dni
ustawowo wolne od prac)r; \4r tygodniach. w kt6rych )alqiia rozpiczynaja siE iub
koricz4 u' Srodku tygodnia. za podstawQ ustalenia ticrtl, goArin ponua*y_iu.oirycf,
przl'jnuj e sig obowia;koi',y wymiar zajEc pomniejszony o 1/5 tego wlmiaru (lub il+.
gdy dla nauczvciela ustalono czterodniou.v tydzi.fi pru"j ,i hzo1, azieri
usprawiedliwionej nieobecnoSci rl, pracy lub dzien ustanowo wolny od pracy.'

5. Liczba goJzin ponad wymiarou ych. za krore przyslu;luje u.. nagrodz.enje r.r rakim
tygodniu, nie moZe byi jednakze vriqksza niz liczba goa)in piry{.irlonvch w plarue
organizacl'j nym.

6. Wlnagrodzenic za jedn4 godzinp. ponadw--rmiarou,q i godzinE doraZnego zastQpstwa
nauczyciela, realizujqcego 

_zajEcia dydakty"rn., *,.r"ho*,awcze i olpi"turi.i. *
roznym tygodniowym wymiarze ustala siE d\a zajg(, r,,, zakresie kt6rvch godzinl, s4
realizowane na zasadach okeSlonych \v ust. 1 i 2.

7. W1'nagrodzenie za zajEcia pozalekcyjne nie wymienrone w ramourych planach, a
realizorvane zgodnie z zatrvierdzonvm arkuszen organizac.vjnym i.koiy oruz.',a

^ 
godzin-v indywidualnego nauczania. ustala siq na zasadach okreilonych w ust. I i 2.

8 Nauczycielom zatrudnionym u'plac6u'kach o:iwiatowo - wychow.iwczych, ktorzy w
dniu s'olnym od pracy reaiizuj4 planor.r,ane i odpowiednio udoiumentowane
zorgamzowane zajgcia opiekuiczo _ r.q,chowawcze lub dydaktyczne a nie
otrzymul4cym za ten dziei innego dnia u,olnego przysluguje odrpbne

- wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godzinl ponudwl,miuio*,J. 
"

9. Nauczycielom zajmuj4cyln stanouiska kierornrri"z., sp.a\\u1 4cym w dniu wolnym od
pracy nadz6r nad przebiegicm zajqc nie przl sluguje z lego t).tulu dodaikowe
uynagrodzenie.

1'0' Za kazdy dzieir sprawowania opieki nad dzie.mi v,1'jezdzai4cymi do innych
miejscowoSci w ramach zielonych. szk6l lub imrych forn (np. obozl; rehabilitacyjnc.
wycieczki kilkudniowe) nauczycielowi przysluguje dodatkowe lly,rugroazeni" .1at za
rirednie pensum dziennie (4 godziny) platne wedfug zasad okrejlon\.clirv ust. i i 2,

12



VIII. REGULAMIN NAGRoD

Zgodnie z art. 49 Karfy Nauczyciela n,
specjalny fundusz nagr6d dla nauczvct'eli
opickunczo. wlchor.r.ar.r cze co najmniej
uynagrodzeri.

2.

1 .

2.

I .

3 .

$ 20.

bud2ecie organu prowadz4cego szkoly tworzy siq
za ich,osiqgniecia drdaktrczno _ \  \ch(rwawcTe i
I"0 plal lowanego rocznego osobouego funduszu

s 2 1

80% funduszu nagr6d przezlacza siE na nagrodl. dyrektora. Zasady i kryteriaprzyznar,ania nagr6d dyreltora u.stala d.l.rektor po zasiEgnigciu opinii rad1,pedagogicznej i u' uzgodnieniu z dzialai4cymi w szkole zwr4zkami zarvodorymi.
20u% funduszu nagrod przeznacza sig na nagrody \\/ojta. Organ prora,adz4cy szkolymoZe dokonai zwigkszenia funduszu nagrod i prirrrler"rn "m na nagrody W6j1a.

s 2 2

NaErody ze specj alnego funduszu nagr6d mogzy byi przyznane z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodov,ej,
2) wa2nych wydarzen w Z1,,ciu szkofu.
i  t  zakonczenia roku szkolnego.

Przy przyznawaniu nauczycielom nagrod ze spec.jalnego funduszu nagr6d bierze sigpod uwagE:
1) osi4ganie dobrych nynik6u, \v pracy nauczycielskiej zar6uno z uczniani

szczeg6lnie uzdoinionl,mi j ak t z uczntani o mniej szych mo2liwo jciach,
2) akfwne uczestnictwo w waZnych rydarzeniaclt r.l zyciu spolecznoSci

szkolne.j.
3) aktl.wne uczestnictwo. v. trvorzeniu uzupelniaj4cej oferty zajqi i imprez dla

uczni6r' i Srodowiska lokalnego,
4) zaangazowanie we wsp6lpracq z rodzicami uczni6w.
5) zaangaZowanie u, rozwi4zywanie problemciu, uczni6u wl magaj4cl ch

szczeg6lnej pomocy ze stony szkoly.
6) aktyu,ny udzial w u,ewnqtrzszkolnl,m doskonaleniu nauczl,cieli.

Nagrody ze specjalnego funciuszu nagrod mog4 byc przyznane nauczycrelowi
zatrudnionenu co najmniej w % oborvi4zko*.gn 

"*y-iuru 
zajEi. po przepracowaniu

w szkole co najmniej 1 roku.
Przy przyznawaniu dyrektoron.r szkol nagr(rd ze specjarnego funduszu nagr6d bierze
sig pod uwagq:

o ksztahou'anie dobrego klimatu wychowawczego r.r, szkole poprzez
staw.ianie wlaSciwych wymagafr nauczycielom i ucznionr oraz
pracor.mikom administracji i obslugi,
o dbalo66 o *ysoki 

.poziom_ nauczania poprzez oriporviedni4 organizacjE
pracy szkoly, wlaSci\ r dob6r progranror.r nauczania, odpowiednie
sprawowanie nadzoru pedagogicznego. wspomaganie nauczycieli w ich
rozwoju zawodowym,
r prawidlow4 wsp6lpracE ze u,szystkimi organami szkoly,

A
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. solidnE i terminow4 wsp6lpracp z organem pro\4,adz4cym,

.  prac€ na rzecz osu iat l  na tcrenje cminv.
5. Nauczyciel, kt6remu zoslala przy.znana oagrodJotrzy_uje dyplom. kt6rego

odpis umieszcza si9 u'jego aktach osobowvch.

o racjonalne i oszczEdne
budzetowl ch oraz racj onalne
pozabudZetonych.

planowanie i w1'datkowanie 6rodk6w,
pozyskiwanie i vrydatko*.anie Srodk6w

Regulaminu wszyslkim

nie objEte niniejszvn-r

IX. DODATEK MItrSZKANIOWY

POSTANOWIENIA KONCOWE

$ 24.

Zobowiqzuje siq dyreklor6*' szkcil do udostqpnienia trerici
nauczycielom.

$ 2s.

Wszystkie spraul, zwi4zane z wynagradzaniem nauczycieli
regulaminem, reguluje Karta Nauczyciela i Kodeks pracy.

s 23.

l. Nauczycielom zatrudnionvm
nauczycielski dodatek mt'eszkaniosr,.

2. Nauczycielski dodatek mjeszkaniowl, przysluguje nauczycielom zatrudnionym w
uymiarze nie niZszym niz polowa tygodniowego obowi4zkonego *yrniuru goJ.ln
okreSlonego w.arI.42 ust. 3 ustau] Karta Naucivciela

3. Nauczycielowi dodatek pr.zyznaje dlrektor szkolr., a dyrektorou,i W6jt.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniou.v przyznaje-siE w.zareznosci oi liczby czlonk6u,

rodzinl' zamieszkalych na stale .n,e wspirrnym iokaru mieszkaln ym. Za czro*a rodziny
nauczyciela uwaZa siE wsp6lmai2onka i dzieci pozostaj4ce na jego utrzymaniu do
ukofczenia 18 roku Zycia, a w przypadku kontynuowuniu nauk;, do Z"S ,ot, iyciu.
WysokoSi dodatku ustala siE odpou,iednio:

odla rodziny I - osobog'ej - 19.00 zl
.dla rodzin)-2 osobowej - 65.00 zl
rdla rodziny 3 osobowe.j - 82.00 zl
.d larodziny4-osobowej i  rv iEkszej  - �9g.00 zt

5. Dodatek mieszkaniouy przystuguje od piernszego dnia miesi4ca nastQpujEcego po
miesiqcu, n ktcirlryn nauczyciel zlo2yl wniosek o jego prryznan,e.

6. Prarvo do dodatku uslaje rub znienia siE;ego wyJotfsi, r.r'przypadku zmiany riczby
czionk6n' rodziny. od pieru sze.go dnia miesjEca nastqpuj4cego po miesi4cu, *: kt6ry_
nastqpi la zmiana l iczbl  czlonkurr rodzint .

7. Nauczycielou'i posiadai4cenru ki'alifikacje do zajmowania slano$,iska nauczyciela,
plzysluguje dodatek wiejski w vys. 10% u,vnagrodzenia zasadniczeso.

$ 26.
Regulamin niniejszy zostal uzgodniony ze zu'iqzkiem Nauczvcierstu,a polskiego - Zarz4dem
Oddzialu w Bialobrzesach.
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-r\TD r f  /r  nna Bialobrzegi dnia 1 q.01 2006r.

Wtijt Gminy
Stara Blotnica

ZarzEd Oddziahr Zwi4zl'-u Naucz,i-c ielstr',a Polskiego 'n' Bialobrzegach pozy.tl'u'nie

opiniuje Regulamin uynagrodzenia naucz,vcieli zatrudnionych q' szkolach i plac6rvkach

prorvadzonvch przez GminE Stara Blotnica na 2006 rok.

P R E Z E S
Powiaiovi,ego Zanqd! Oddziaiu ZNp* o'u,"01eeafi,

mgr lworut Kacprzrtl:


