
UCHWAŁA Nr XXI/162/2009
Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie: Regulaminu wvnagradzania nauczvciel i  zatrudnionych
w szkołach i rl|acówkach prowadzonych przez Gmine Stara Błotnica

Na podstart'ie art' 18 ust. 2 pkt l5 ustaw}'' Z dnia 8 marca t 990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z2001 r, Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.') i  ar1. 30 ust. 6" 6a i art. 54
ust. 7. lv związku z art. 9 l d pkt l ustarł'1'' z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela ( Dz. tJ. z' 2006 r. Nr 97. poz. 674 z póŹn. zm.)' oraz po uzgodnieniu ze
zlviązkami zawodorvymi Zarządem oddziału Porviatowego Zlviązku Nauczycielstrva
Polskiego w Białobrzegach i Międz1'zakładową Komisją NSZZ .'Solidamość.'
Pracorvnikólv oświaty i Wychowania rv Radomiu.
Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwa|a, co następuje:

s1.
Ustala się Regulamin rv1''nagradzania
i placórt'kach prorvadzon1''ch przez Gminę
załączntk nr 1 do niniejszcj uchrt'ał1..

s2.
Traci moc Uchrt'ała Nr XIII/92/2008 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2008 rclku
w sprawie Regulaminu rvynagradzania nauczycieli Zatrudnionych rv szkołach
i placówkach prorvadzonych przez Gminę Stara Błotnica.

s3.
Wykonanie uchwały powicrza się Wójtowi Grr.riny Stara Błotnica.

$4.
Uchwała rvchodzi w życie po upłylvie 14 dni od dnia ogłoszenia rv l)zienniku
Urzędorvym Wojervództwa Mazowieckiego z mocą oborviEzu1ącą o<l l stycznia 2009r.

nauczycieli zatrudnionych rv szkołach
Stara tslotnica. r 'r brzlnicnitt stanoiviąc1'm

Przewodniczacv



Zalącznik
r.l o tt c hv, ab, .\ r X\'1.,' l 6 2 / 2 0 0 9
Ęady, Gnliłly ll' Starei Błotnicy

z dnia I0 ntarca 2009 r.

Regulamin [')'nagradzania naucZ}'cicli zatrudnionvch rł' szkołach i placórr'kach
prolyadzonych przez Gminę Stara Błotnica

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

s1.
Ilekroć rt.regulaminie jes1 mort.a bez b1iższeqo określenia o.

1. Wójcie _ naleŻy przez to rozumieć Wójta Gmin1, Stara Błotnica.
2. Radzie należy przez to rozumieć Radę Gminy. rł' Stare.j Błotnic1'.
3' Szko|e na\eŻy przez to rozumieć szkołę lub zespół szkół. dla których olganem

prowadzątr}'m.jest C]mina Stara Błotnica.
4. Dyrektorze, rt'icedyrektorze, naucrycielu na\eży przez to rozumieć dyrektora.

rt.icędyrektora lub naucz1'ciela jednostki. o której nrou'a rt'pkt 3.
5' Roku szko|nym _ naleiy przez to rozumieć okres prac}'szkoły od dnia 1 lt,rześnia

danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego'
6. Oddziale _ naleŻy' przez to rozunieć oddział u. szko]e lub zespole szkół. grupe

uczn.iórt' lv świetiic1'.
7. Uczniu - naleŻ"v-' pTzez |o rozumiec takŻe ltychort.aŃa, słuchacza.
8. Tygodniorvym oborviązkorr'ym rr.vmiarze godzin - na|eŻ1, plzez to rozumiec

tygodniorł'v oborviązkorł1. rt1nriar godzin. o klóry'nr [lo\ĄIa \\.aft.42 ust.3lub art' 42
ust. 4a lub art. .12 ust. 7 Kaltv Nauczlciela.

9. Wprorł'adza się mozlirvość tlvorzenia stanowiska lt.icedyrektora rv szkołaclr rv
zalezności od ilości oddziałóv':

- od i2 - 20 oddziałórt,- 1 rt'iced-vrektor'
. po\ĄyŻej 20 oddziałólt.- 2 wicedyrektoróu.'

10' o konieczności utrł.orzenia stanorviska rt'iced1'rektora dec.vdLrje Wójt Gminy.

2.

J .

l .

s2.
Średnią rt,ynagrodzeń nauczycieli rlla poszczególnych stopni awansu zawodowego
oblicza się na podstarł'ie liczby nauczycieli zatrudnionych rt'szkołach i placówkach
prort,adzolr'vch przez Gminę Stara Błotnica rt' vynriarze co najrrrniej % etatu.
Liczbę nauczycicli prz.rj ętych do obliczeli stanorvi suma liczby nauczycieli
zatrudnionych q' pełnym rv1'miarze oraz liczby pełIryoh etatów. wynikającej z
dodania jednostkonego wymiaru zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych w
niepehrym rt'ymiarze godzin, z zastrzeŻeniem pkt 1.
Wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych rt' r'n.vmiarze poniŻe.i % etatu oblicza się
proporcjonalnie do ich godzin prac1', według rł,'łaŚciwego zaszeregort'lria.



s3.
Przez składniki rvYnagrodzenia nauczr.cie|i rozumie się:

1 .  n r  nag rodzen  i e  zasad l t i r ze .
2. dodatki:

a) za w1'sługę lat.
b) funkcljnl',
c) moty\Ą.ac}]n}'.
d) za warunki pracl.

3. lryrragrodzer-ria za godzinl. ponadrt 'rmiaror,t'e i za godzin; doraŹrr1.ch ZaStępst\Ą'.
4. nagrody i ime śrviadczel-ria rrynikające ze stosunku prac;'' z rtyłączeniem śu'iadczeń z

zakładorvego ttrnduszu śrt'iadczeń socjaln1'ch i dodatkóli' socjaln.vch.
5 .  dodc tek  l l  i c s zka  n  i o t  r .

II. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

s4.
1 'Starvki v1'nagrodzenia zasadniczego naucz1'cieli usta]ane są odrębnie i oborviązują'

rt' zaleŻrrości od stopnia a*.ansu zawodowego' poSiadan}.ch ku.alifikacji oraz ltymiaru
zajęć obolviązkortych. na pozion-rie minimalnych stawek określon;.ch
rt' rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Spor1u z dnia 3l stycznia 2005 r.
w sprar,vie rtysokości minimaln1.ch stawek rt1.nagrodzenia zasedniczCgo or37
rtynagradzania Za pracę rt'dniu lvolnym od pracy (Dz'L) ' z 2005 r. Nr 22, poz. 181
z póż|7. Zm.).

1. Minimalrre start'ki u 'r'nagrodzenia zasadniczego ulegają zmianie rv przl''padku zmiany
plzepisów usta.'r.v i aktórt rtvkonalł'czych i nie \rymagaje. Znlian}' ninjcjSzego
regulaminu.

2' W1.nagrodzelrie u.ypłacane jest Z góry''.

III. DoDATEK ZA WYSŁUGE LAT

$s.

1. Dodalek za w1.sługę lat prz1''sługuje nauczycielort'i w wJsokości 17o rł,-vnagrodzenia
ZaSadnicZego za kaŻdy rok pracy. rtypłacany w okresacl] miesięcznych. poczynając od
cz\vartego roku prac'v. Z t\nl ie dodatck tcn nie nroŻe przekroczyć f\%o
\\ynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okesólt' pracy uprawniających do dodatku za wlsługę lat rł.licza się okres1''
poprzedniego Zatludnienia we wSz}'stkich zakładach pracy' w których stosunek prac1'
został rozrviązany lub rt1-gasł, bez rł.zględu na sposób ustania stosunku prac).

3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie rv więcej nii w jednym stosunku pracy.
okres)' upra$'niaj ące do dodatku Za Wl'Sługę lat usta]a się odrębnie dla kaŹdego
stosunku pracy. z zastrzeieniem ust. 4. Do okresu zatrudnienia, uprarł'niaj ącego do
dodatku za rtysługę lat, nie wlicza się okresu pracy \Ą' irrnym zakładzie, r'.,' k1óryn
praco\Ąnik jest lub był jednocześrric zatrudniony. Do okresu dodatkowego
zatrudnienia nie podlegaj ą zaliczeniu okresy podsta$'owego zatrudnienia.



1.

) .

6.

Nauczycielort.i pozostaj ąccIl-ll-l w stosurrku prac1.jedr-rocześnie rr' kilku szkołach rv
rrlrniarze łącznie nie przekraczaj ąc"vrrr oborviązkcwego rł1'miaru zajęć naucz1'ciela.
do okresórt' uprawniaj ącvch do dodatku za lłysługę lat rv kazdej ze szkół zalicza się
okresy zatrudnienia. o których mort'a rv ust. 2.
Do tlkresów prac}' \\-Tmaganr'ch do nabycia prarr'a do dodatku za rł.'vsługę ]at za|tcza
się okres1'prac.v rt-vkonvrt.ane.j rv rt.r'miarze nie niższyrn niŻ połort.a oborviązującego
rłymiaru zajęc (czasu pracy.) oraz okres1'' prac1.. o któr1'ch mo\\'a \\i ań. 22 ust. 3 Kafi\.
Nauc.t l  c ie ta.
Do okresów pracy uprart.niaj ącvch do dodatku za rr1'sługę lat rł,.licza się takze inrre
okresy' jeŻeli z mocy odrębny'ch przepisórł. podlegaj ą one rtliczeniu do okresu pracr..
od klórcgo zaleŻą uprrrł nicnia pracounicze'

IV. DODATEK FUNKCYJNY

s6.
1. Do uz1''skania dodatku fuŃc1'jnego uprawnieni są nauczl'ciele. którym port.ierzono

runKcJ ę:
1) dyrektora lirb lviced1.rektora szkoł1' albo inne stanowisko kieror,vnicze

przeu'idziane rv statucie szkołl..
2) riychorvawcyklasl,.
3) opiekuna staŻu.

Dodatek furrkc1j n1. przvsługuj e z pierrvsz.vm dnienr rnlesiąca następującego po
miesiącu, W którynr porł'ierzot-to funkcję. Jeśli porvierzenie fuŃcji nastpiło z dnienr
pierrt'szvnl nliesiąca, dodatek przysługuje Z t,vm miesiącem.
Dodatek |unkcljny przestaje prz1.sługiwać z pient'szvm dnienr miesiąca
następującego po miesiącu. rr. kiórym l-rauczyciel został od$'ołan1. z |unlrcj i lub
rłygasł okres jej pełnienia. Jeśli odrł'ołanie nastąpiło z dniem pierrvszym miesiąca lub
z tym dniem rłygasł okres pełnienia fuirkcj i. dodatek nie przysługuje od tego
miesiąca.
Dodatek funkcyjny nie przvsługuje rv okesie. rł' którvnr nie przysługuje
r1tnagrodzenie Zasaclnicze. Nie przysługuje też rv czasie urlopu dla poratowania
zdrorł'ia.
Naucz-vciel, któremu powierzono stanorvisko na czas określony. traci prar'vo do
dodatku z upływem tego okres].l. a r''' razie r'vcześniej szego odrł'ołania _ z końcenr
nrieSiąca. w któryn nastąliło odwołanie. Jezeli odwołanie nastąpiło pierrł.szego dnia
miesiapa - od tego dnia.
Wiced1.rektorolt'i zastępującemu nieobecnego dyrektora przysługuje dodatek
funkc1'jny w stawce ustalonej dla dyrektora Szkoły od pierrt'szego dnia miesiąca
kalendarzort'ego następującego po jednyrrr miesiącu Zastępowania nieobecnego
dyrektora' Uprawnienie to wygasa z pierwszym dniem miesiąca następującego po
zaprzestaniu pełnienia tych obov'iązkórv.
Nauczyciele' którym port.ierzono obowiązki kierortłricze rv zastępstrt'ie mają prart'o
do dodatku funkcyjnego w sta\\'ce ustalonej dla danego stanorviska kieronniczego. od
pienr'szego drria miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia ti'ch
obowiązkórt'. Uprartnienie to wygasa z pierrt'szym dniem miesiąca następującego po
zaprzestaniu pehrierria tyclr obowiązków.
Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek, t1'lko za jeden oddział (grupę),
nięzalęŻnie od liczby oddziałórt' (grup)' rt'którym prowadzą Z3jęcia'
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s7.
W1'sokośó dodatku funkc1jnego dla dyrektora szkoły rł. granicach starvek określor-rvch
rv regulaminie. ustala \\;ójt ur'vzgledniając międz1' inn1.nri:

1) rvielkoŚć i struklurę organizac1'jIrą szkoł1.'
2) złoioność zadati rł.5'nikaj ąc1.ch z za.jmolvanego stanowiska.
3) warunki społeczne i środowiskowe. w jakich szkoła funkcjonuje.
4) jakość prac1'. zr'viązanej z powierzon1'm stanol'"'iskiem kierownicz1'n' a lv

szczególności:
. współpracę z olganem prowadząc1'm lub bezpośrednin przełożonynr
- m.in. terminorve rtvkon1rt'anie zadań'
o rvłaściu'e prolt'adzenie gospodarki środkani 1.inansoltf,'mi oraz
nadzoror.vanie realizacli zatrvierdzonego planu finansotvego.
. organlzo\Ą,anle prac.v szkoły zapet.niające bezpieczne i higieniczne
rt-arunki pracl' uczniów oraz pracorł'ników. szkoł1''.
o kształtort.anie rttaścirvej polityki kadrorł.ej, \Ą/ szczególności
pozyskiw-anie nauczvcieli wysoko rł1.kwalifikorr,an}'ch.
o um iejetnosei organizrc.r j  nc-
o kształtort'anie strrrktur1' organizac1'jnej szkoł1''.
. umiejętność integrolvania zespołu nauczycielskiego rt'okól rvspóln1''ch
zadań. inspirorvania oraz pomagania \\. rozrt'oju zalvodoq.lm
nauczl.'cieli.
. współplacę z insty.tucjami i organizacjarrri rt'spomagaj ąc-vmi realizację
pIogra1nu rv1.chowawczego szkoły'

Wysokość dodatku fuŃc1jnego dla wicedyrektora' irmych osób zajmujących
stanowiska kierorvnicze _ rv granicach stalvek okeślonych rt' regulaminie ustala. w
ranrach przvznan-vch na ten cel środkórł,., d.vrektor szkoł}' ur,vzględniając u.ielkość i
złożonośÓ zadari rtr.rrika.jącr.ch z pełnione.j funkcji oraz jakość pracr. zwlązanej z,
pełnionynr stanort'iskienr kierorrnicz1.m. po zasięgnięCiu opinii organu prowadzącego.

s8.
Srodki rra dodatki |unkcflne rezerrtuje się w rtysokości nie nizsze.j. nii kwota
*1.nikająca z sumort'ania iloczynów liczby osób i odpolt,iadaj acej im średniej
wysokości dodatku' dla kaŻdej grupy wr'odrębnionej lv rĄ 9.
Dodatek fuIikc1jny prz's,znaje się na okes nie dłrriszy niŻ 1 lok.
Dodatek funkcyjn1' rtrypłaca się z góry. rv temlinie lv1,płat1. rt'.vnagrodzenia.
Dodatek funkcyjny nauczl.ciela. k1óremu powierzono rt.vchort'awstwo klasy. rt1.płaca
się miesięcznie z góry. Doda1ek ten rtypłaca się za okles pełnienia fuŃcji oraz za inne
okresv, o ile w;,nika to z przepisów szczególnvch. W razie zaprzestania spraworvania
funkcji rtrychorvarł'cy w ciagu miesiąca lub port'ierzenia jej w takim czasic, naucz1,ciel
otrzymuje dodatek Z tego t}tułu. proporcjorralnie do przepracort'anego okesu. W
takim wypadku w-łsokość dodatku ustala się dzieląc stawkę miesięcznego dodatku
ptzez 30 i mrroiąc przez |iczbę dni kalendarzorłi.ch' przypadającycir w okresie
przepracowanym.



se.
określa się następujące starvki dodatkórt' funtc1jnych dla nauczyciela' którenru pov,ierzono
stanort'isko dyrektora lub rviced;'rektora szkoĄ' (placólt'ki) olaz nauczyciela. którenru
por,l'ierzono |unkcję *1.chort'av"'cr' klas1'' i opiekuna stażu:

\" DODATEK NIOTYWACYJNY

Q 10'

1. Nauczycielovn.i prz1'znaje się dodatek motywacyjn}' rł' zależności od osiąganych
r,t}'I-rikórv prac1'. a r,v szczegó1ności za:

. osiągnięciad1'daktyczne. uychorł'av'cze i opiekuńczc,
o jakość śrr'iadczonej prac)'' \Ą] tym zrviaEanej z porvierzonym stanolviskiem
kierortnicz1''m. dodatkortym zadaniem lub zajęciem.
. ocenę Jego pracyl
o zaangaŻowanie \v realizację czynności i zajęć. o których mort.a ił'ań. 42 ust. 2
pkt 2 i 3 Karty Naucz-vciela.

2. Dodatek mot1.wacyjnv prz1-znaje się na czas określony. nie krótszy nii 6 miesięcy i
nie dłuiszy niz jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjn), jest uznaniow1' i rv
szczególnie uzasadnionych prz'vpadkach moina go obnii!''ć lub podrt1-Źszyć bez
konieczności vypor,viedzenla.

3. Dodatek motyw-acyjnv dia nauczyciela w granicach posiadan1'ch środkórv
finansortych przynla1e dyrcktor szkoły w oparciu o regulanin obort.iązujący w
placórt,ce, a dla dyrektora szkoły Wójt ustalając jego wysokość oraz okres, na jakl
zostat przyznany .

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry' w terminie w}.płaty wynagrodzenia'
5. Dla nauczycieli rozpoczynaj ących pracę rt' dar-rej szkole dodatek moty-'"vac1jny

przyznaje się po upłylt'ie okresu unrożliwiaj ącego ocenę osiąganych w1'ników prac1.
tj. po uzyskaniu pozytywnej ocenl- dorobku zawodowego (art. 9c ust. 6 KN).

Lp. Stanorvisko kierorvnicze Miesięcznie rv PLN
od do

I Szkoły lł,szvstkich t)'pó\\.:
a)
- dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałórł.
- dyrektor szkoły liczącej od 8 do t 5 oddziałórt.
- d1'rektor szkoł1'liczacej 16 oddziałóv,i lvięcej
b) n'icedyrektor

6s0  1100
800 1200
900 1300
500 800

2. W; chort ar,' ca 70

J . opiekun StaŻu t icden Slcż\ Sla) 50



6. Dodatek mot1.rvacljnr' przvsługuje za dni nieobecności w prac.\, z porvodu
niezdolności do pracy l'vskutek choroby bądŹ konieczności osobistego sprart'orvania
opieki nad dzieckiern lub clrory'm członliiem rodziny. za które nauczyciel otrzymuje
v1nagrodzenie Iub zasiłek z,lbezpieczenla społecznego rt' razie chorob-v i
macierzvristrva.

7' Dodatek mot]^Vac\jn.v nie jest przvzna\\an\ nauczycielom przeb1.waiącym na
urlopach ltl'chowarvczvch. zdrorvotnych lub bezpłatn1'.c1r.

8' Nie prz"vznanie naucz1'cielorvi dodatku moty\Ą'ac}.nego nie s1anowi podsta$Y do
Ioszczeń Z tego t).tułu. gd;'Ź dodatek motylt'ac1'jn1' ma charakter uznaniortry.

s 11.

Trvorzenie puli funduszu motr.rvacvinego i rvysokość dodatkórr' motwvacl'in.t'ch

1. Dodatek motylt.ac1.jnv t\\.ol.Zony jest w ramach środkólv przyznanyclr uchwatą
budżetorvą i jest rtr'róŻnikien-r dla naucz1'cie1a zatrudnionego w rt'ymiarze co najrllniej
7, etatu Z zastrzeŻ'enlem. Że mininralna urysokość dodatku ulega zmniejszelliu
proporcjonalnie do zmniejszenia wl'miaru zatrudnienla.

2. Dodatek motywacrjny d1a nauczycieli stanowi 370 kwot.v przeznaczonej na
ltrynagrodzenia zasadnicze tych naucz1'cieli z rryłączeniem dyrektorów szkół. Rada
Gn-rin1' uport'ażnia \\'ójta do utworzenia rt1'dzieIonego funduszu na dodatki
motyrvac1jne dia dyrektorórv szkół.

3' Wartośc dodatku notyrt.acljnego dla dyrektorórł' stano$'i 5oń t-triesięczrrcgo
rvynagrodzenia zasadniczego d1'rektorórv.

4' Dodatek nrotr.rvac1jn1' dla danej placóu'ki jest proporcjonalny do jej udziału rv
funduszu płac na rtynagrodzenia zasadnicze dla nauczycie1i'

s 12.

Ustala sie krJteria przvznart.ania dodatklr nrorv.u'acv jneqo d1a dvrektora szkoły:

7. Za tw.orzenie jak najlepszvch rt'arunkór,v dla działa]ności dydaktyczno
$]chowawcZej i opiekuricze.j szkoł1':

1) szczególne osiągnięcia szkoły w ręalizacji programów dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńcz1,'ch,

2) tworzenie i realizort'anie indyrvidl-ralrr1'ch programórt' rt'ychov'awczych
dostosolvan1'ch do potrzeb Środorviska. w którynr fllnkcj onuje placórrka.

3) zaspokajanie szczególnvch potrzeb edrjkac1'jn1'ch. lvychorvav'czych i
opiekuńczych uczniów.

4) podnoszenie krt'alifikacji oraz samokształceń.
5) Systematycznynadzórpedagogiczny.
6) inspirorvanie nauczycieli do tworzenia i realizolvania progranrórv autorskich.
7) podejmowanie aktyrvnych działań w Zak]esie pracy z uczniem zdolnym i

utalentowanvm oraz niepełnosprawnvm lub trudrrym rt' ranrach gn:p
rórt'ieśniczych i szkołv ogó1nodostępnej,

8) stwarzanie rvarunków do aktywności uczniów u' gmirmych. powiato\ĄTch'
wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowyclr
oraz zawodach sportowych, Stwarzanie sprzyjających rt,arunl<óv' do
podnoszenia krvalifi kacj i pracort'r-rikólt..



1) twórcze realizolvanie polityki ośr,viatolvej gminy.
2) realizacja koncepcji szkoły ot$rańej dla środorviska lokalnego i

\q.korą'Stanie inicj atyw płynących od mi eszkańcóu',
3) poszcrzanie działalności pozalekcyjnej u, ramach środkórt. pozabudŻetort'ych.
4) akt1rł''ne pode.jnrorvanie działali na rzęcz dzjeci i nrłodzieŻy zagroŻon1,ch

patologią Społeczną.
5) trt'orzenie dobrego klimafu pracy. rt'łaścilł1'ch stosunkórł' nriędzyludzkich i

umiejętrre rozrt.iązywanie konfl iktórv'
6) prart'idłort'ej organizacji praoy'

) .
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1 .
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vI. DoDATEK ZA WARUNKI PRĄCY

s 13.

Dodatek za r,varunki prac1' przysługuje Za pracę definiort.aną w
jako ,,praca w fudn}'ch i uciąilil'n1'ch waruŃach pracy'' _ l-t' $
MENiS, c).towanego w $ 4 niniejszego regulaminu.
Wysokośó dodatku za .lrarunki pracy nie moze przekrocz1ć
zasadniczego. jeśli jest w-r'kon1,rt.ana rt' pełnynr wymrarze

osobnych przepisach
8 i 9 rozporządzenia

250% wynagrodzenia
godzirt, za któIe to

4 .

) .

\Ą'YnagrodZenie przysługuj e.
Dodatek za rvarunki prac1' przysługuje za rzeczr.wiście przepracowane godziny i w
vysokości proporcjonalnej do liczb1' tak przepracort.anych godzin w śtosunku do
ętato\\,'ego pęnsum.
Dodatek uypłaca się rv całości- jeżeli nauczycie] realizuje lt'rt,arunkaclr trudnych całv
obowiązujący go rłvmial zajęc oraz rt' przr'padku. gd1' rraucz1'ciel. którenru
pow1elzono stanor'r,isko kierorvnicze. realizuje $ t)'ch warunkach oborviązujący go
rłymiar zajęć.
Wysokość starvki rł '"lnagro dzęnia za godzinę ponadrtymłalo\Ą/ą przepracowaną \,t,
warunkach trudnych. porviększa się odpowiednio.
Starvkę godzinową o której mowa w $ 14 ust. 1 ustala się dzieląc prz\,znaną
nauczycielowi starvkę rt 'r,nagrodzenia zasadniczegÓ przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego obov;iązkowego rvyIniaru godzirr. odporviednio dla ustalonego ródzaju
zajęć dydaktyczn1.ch, lt1,cl-rowarvczych lub opiekuńczych realizort'any ch przez
naucz-vciela.
W przypadkrr zbiegu trtułów do dodatku Za trudne rł'arunki prac1'' nauczycielort,i
przysługuje iederr dodatek. r'n. większej rt'vsokości. z rt1ja1kiem zbiegu t1tułów
zapisanych rt' $ 14 rrst. 1 pkt 1 Z tytułen zapisanyn] w ust. 1 pkt 7.
Dodatek za rvarunki pracy rvypłacan)rjest z dołrr'

s 14.

1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje naucz.vcielorvi, z t}tułu prowadzenia:
1) indywidualnego nauczania dziecka zaklt'alifikowanego do kształcenia

specjalnego rł, domu w r,tysokości 20% rtynagrodzenia zasadniczego za
każdą efektywrie przepracowaną godzinę ind1'rt'idualnego nauczania.



2)

3 )

zajęć le$.alidac}:jno $Tchowawcz}'ch Z dziećmi i nllodzieżą
upośledzonymi umysłort.o w stopniu głębokim . rt' v;'sokości 20%
otrzvm)'\\,anego u_vnagrodzenia zasadniczego"
zajęć dydakt1'czn1''ch u.klasach łączon1.ch u. szkołach podstalt'ouych w
u1_sokości 25% wynagrodzenia zasadniczego za każdą efekt-vr,t'nie
przepraco\Ąa|]ą rt t1ch klasach godzi l le nauczania.

s 15.

Stopnie szkodlirt'ości definiuje $ 6 ust. 1 Rozporządzenia Rad1'' Ministróu, z dnia 2 sierpnla
2005 r. v. sprarł'ie zasad w1''nagradzania pracownikó$' sanrorząclort1'ch zatrudnionych u.
jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu tervtorialnego (Dz. |J' z' 2005 r' Nr 146
poz' 12f2)' a rt;vkaz prac okeśla załącznik nr 4 tego rozporządzenia.

1. Dodatek dla nauczyciela za praoę rt' w.aruŃach uciąŹliltl'ch przysługuje rv rtysokości
10% otrz)'m).$,anego rvvnagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatęk za uciążlirve r'varunki placy w rt-lsokości okeślonej rv ust. 1 przysługuje
naucz.vcielort.i, którr' przepracował rt.darrym miesiącu 40 godzin rv takich walunkach.
W s1.tuacji. gdy nauczyciel przepracou'ał u' takich u'arunkach rvięcej niŻ 20 i mnie.1
niz 40 godzin przysługuje mu dodatek w w1sokości 5%. Dodatek ten nie ulega
podwyższeniu chociaiby nauczycicl przepracował lt'ięcej nii 40 godzin rt' miesiącu.

s 16.

1 ' Dodatek dla naucz1.ciela za pracę. w lvarunkach szkodliwych dla zdrorł,ia przysługuje
\Ą na5tępujące.i vr l sokości:

a) od l5 zł do 35 zł miesięcznie _ prz1'pienvsz'vm stopniu szkodlirvości'
b) od 20 zł do 45 zł miesięcznie - przy drugim stopniu szkodlirt'ości.
c) od 25 zł do 60 zł nliesięczr.rie - przv tt.zecinr stopniu szkodlirt,ości.

Dodatek za szkodlirł'e warunki prac1' prz1'znaj e się na podstarvie '.1,'nikólt, badania
środowiska prac\'' przepro\\ adzon,vch przez jednostkę uport'ażnioną clo tego rodzaju
badań'
Dodatęk za szkodliwe rvarunl<i pracy przysługuje nauczycielowi, którv przepracował
w danyrn n-riesiącu 40 godzin rł,, takich rt'arunkach' Dodatek ten nie ulega
podw1'ższeniu chociażbv naucz-vcie1 przepracort'ał więcej niż 40 godzin w miesiącl-l.

$ 17.

1' W razie zbiegu tytułu do dodatku okeślonego rt' $ 14, s 15, $ 16, lrauczycielowi
przysługuje prawo do wszystkich tych dodatkórv.

2. Dodatki, o których mowa w $ 14. s 15, Ą l6. przyznaje nauczycielom dyrektor szkołr,
a dla dyrektora - Wójt.

3. Dodatki za rt'arunki pracy wypłaca się z dołu.
4. Dodatki' o których mowa \Ąl s 14, s 15. $ i6. prz1'sługują w okr.esie fakt'vcznego

uykonywania pracy ' Z którą dodatki są związane oraz rv okesie r-rieuykonyrvania
pracy, za który prz1''sługuje rł'ynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
rłypoczynkowego.

2.

J .
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vII. GoDZIN\' PoNADwYMIARowE I ZASTĘPSTWA

1

s 18.

W szczególnych rł1'padkach. podyktowarr"vclr rt1'łącznie koniecznością realizacji
plogran]u nauczania lub zaper,łnienia opieki lt' placórt'kach opiekuńczo
wychorr.awcz,vch, nauczyciel moŹe być obort'iązany do odpłatnej pIacy \\: godzinach
ponadwymiarortrych zgodnie z posiadaną specjalnością. któr1''clr liczba nie moŻe
przekroczyć % tygodniort.ego obowiązkorvego rt.ymiaru godzin Zajęó. Przydzielenie
nauczycielorvi rt'iększej liczby godzin ponadrt1'miarou1'ch moie nastąpić lt1'łącznie
za jego zgodą jednak w wYmiarze nieprzekraczaj ącynr % tygodniorvego
obor,ł,iązkowego q'lrniaru godzin zaj ęć.
Indywidualne pensum godzin powinno być przyznane nauczycieJorvi legitymującemu
się szczególn,vm dorobkiem zawodowym oraz rzetelnością i odport'iedzialnością w
lłykonylvaniu obowiązkórv zarvodortych.
Godzin-v zajęć ponadrt1,miarou1'ch mogą b1'ć stałe, przypisane na sen]estl lub na rok
szkolny.
Stałe godziny ponad\ł-a mialo\Ą,e podlegają rozliczeniu na koniec kaŻdego miesiąca i
rr1 płacane 5a Za miniUn\ miesiąc.

5. Wvnagrodzenie za godzin1'' porradrtrymiaro.,ve i godziny Zastępstw doraznych
r,łypłacane jest z dołu. W1'nagrodzenie wypłaca się za godzin1' faktycznie
zrealizorvane.
Wynagrodzenie za godziny ponadrymiaror.ve przydzielone 11' planie organizacl,jnym
nie plzysługuje za dni, rł.których nauczyciel nie realizuj e zajęó z porvodu przerrt,
przert'idzian1'.clr przepisami organizacji roku szkolnego. rozpoczynania lub kończenia
zajęć w środku t1''godnia oraz za dni usprawiedli\\,ionej nieobecności \\l prac)..
Wynagrodzenie za godzirry ponadrł,1'miarowe przysługujc rórt'nieŻ rł, prz1'padku
niezrealizor,vania ich z porr'odóu. 1eŻącvch po stronie zakładu prac1.: zart.ieszenia zajęć
z port'odu epidemii iub mrozór,v. reko1ekcji, udziału naucz;.ciela \Ą' kon|erencji
rr-retodyczne.j. urloport'anego na podStawie afi. 25 usta$]' o zr'viązkaclr zawodor,lych.
uyjazdu dzieci na rrycieczkę. choroby dziecka nauczallego indyrt'idualnie trwającej
nie dłużej niŻ jeden miesiąc. Dnia Edukacji Narodort.ej'
Wysokość zapłaty za godzinę zastępstrva doraŹnego jest odpolviednio podrt-rŹszona
t1'lko rt.órvczas, gdy praca odb1'rva się w rvarunkach spehiających \ł:ymogi definicji
pracy ..w trudn.vch i uciąŹlirłych warunkach prac1'...

s le.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponaduymiarową lub jedną godzinę doraŹnego
zastępstwa nauczyciela ustala się dzte|ąc przyznaną nauczycielowi stawkę
\łJnagrodzelria zasadniczego (łap,znie z dodatkięm za warunki pracy. jeżeli placa \Ą.
tej godzinie została zrealtzowana w warunkach uprawniających do dodalku) przez
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego w1'nriaru godzin.
odpowiednio dla ustalonego rodzaju zajęć dydaktycznvch, wychowawczych lub
opiekuńcz1''ch' realizowanych w ramach godzin ponadrt'ymiarowych lub doraznych
zasteDstw.
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Dla naucz.vcieli reaiizujqcych t.vgodniort1- rtryrniar godzin usta]ony na podstawie art.
42 ust. 4a KaIt1' Naucz1'ciela w1'nagrodzenie za jedną godzinę doraŹnego Zastępst\łIa
ustala się dzie)ąc przyznaną nauczycielo*.i start,kę rv1,'nagrodzenia zasadniczego
(łącznte z dodatkiem za lt'arunki pracy, jeŻeli praca \v tej godzinie zosta'ła
zrealizorł.ana rt' v.arunkach uprarvniających do dodatku) przez miesieczną liczbę
godzin realizouanego w1'miam godzin.
Miesięczną liczbę godzin obou'iązkort'ego lub realizowanego lłymiaru godzin
nauczyciela, o które.j mowa W ust. 1i 2 uzyskuje się mnoiąc t1,'godniow-r''
oborviązkoq.l rwmiar godzin prz'ez 4,16 z zaokąglenien-r do pełn1,ch godzin w ten
sposób, Źe czas za1ęć do 0,5 godzin1'pomija się, a co najmnie.i 0.5 godziny liczy się za
pełną godzinę.
Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad\łJ'miaro\Ą''e ..' t.vgodniach. rv których
prz1'padają dni usprart,iedlirr'ionei nieobecności w pracy nauczyciela lub dni
usta\Yo$.o wolne od prac).; \Ą' tygodniach' w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą rv ś|odku t}'godnia' za podstart'ę ustalenia liczby godzin ponadrł1'miarortych
prz1jmuje się obowiązkorv'v- w1''miar zajęć pomniejszony'o i/5 tego rtr,miartt (lub 1l4'
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniolt.v t1.dzień pracy) za kaŻdy dzteń
usprawied1irt'ior-rej nieobecności \v pracy lub dzień uSta\Vowo rvo1n1, od pracy.
Liczba godzin ponadrłrymią1g11'ych' za które przysługuje rtvnagroclzenie w takin-r
tygodniu. nie moŻe b1'ć jednakze r,viększa niz |lczba godzin przvdzielon-vch lv planie
organizacl j  nr rn.
Wynagrodzenie za jedna godzinę ponadwymiarolr'ą i godzinę doraŹnego Zastępstwa
naucz1rciela. realizującego zajęcia dydakt1'czne. wychort.alt,cze i opiekuńcżc rv
różnyn t.vgodniorłym r'"1'miarze ustala się dla zajęć. rł' zakresie którvch godziny są
realizow.ane na zasadaclr określon'vch rt.ust. 1 i 2.
Wr'nagrodzenie za zajęcia pozalekcyjne nie rtymienione w ramo\Ąl,vcl] planach, a
realizowane zgodnie z zatrt'ierdzonym arkuszem organizac1jrrym szkoły oraz za
godzin1' ind1'rt.idualnego nauczania. ustala się na zasadaclr określonych r'l'ust. 1 i 2.
Nauczycielom zatrudnion1'm rt'placóu'kach ośrt,iatorvo . rtrychorvart,cz}'ch. którz).rt.
dniu wolnym od prac1' realizuj ą plzulor-t'ane i odport'ieclnio udokumentowane
Zorganizowane zajęcia opiekuncz'o ' rt1.cholvawcze lub d1'daktyczne a nie
otlzymuJącym za ten dzień imego dnia rvolnego przysługuje odrębne
n.lnagrodzenie za efekt,vrvnie przepraco\\'ane godziny ponadn,vmiarowe.
Naucz1'cielom zajmującyIn stanor,t.iska kierownjcze. sprartujący'r.r rt' dniu woln1'm od
pracy nadzór nad przebiegiem zajęć nie prz1'sługuje Z tego tFułu dodatkort'e
wynagrodzenie.
Za kaŻdy dzień sprawort'ania opieki nad dzieómi w1.j ezdzaj ącyrni do innych
miejscorł'ości rv ramach zielon1'ch szkół lub inn,vch fom (np. obozy rehabilitac1'jne.
uycieczki kilkudniort'e) nauczycielorvi przysługuje dodatkort'e rv-rnagrodzenie .jak za
średnie pensum dziennie (4 godziny) płatne według zasad określor-rych w ust. 1 i 2.

8.

10 .

VIII. REGULAMIN NAGROD

s 20.

Zgodnie z aft, 49 Kart.v Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się
specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno _ rtychowawcze i
opiekuńczo _ w}.chowawcze co najmniej 1% planowanego rocznego osobowego firnduszu
rłvnagrodzeń.

l 0
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807o funduszu nagród przez'nacza się na 'ragrod1' d1'rek1ora. Zasad1'' i k1teria
przyznart-ania nagród d1'rektora us1ala dyrektor po zasięgnięciu opilrii rad.v
pedagogicznej i w uzgodnieniu z działającr'mi rt' szkole zrt'iązkańi zawodort1,mi.
200lo funduszu nagród przeznacza się na nagrod.v Wójta. organ prowadząiy szkoły
może dokonać zrt'iększenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody Ńójta.

s22

Nagrod1' ze spccjalnego funduszu nagród mogą by ć ptzyznane z okazji:
I) Di l ia Edukaci i  Narodorł ej.
2) lt,ainvch lvvdarzeń $,i!'citt szkoł)'.
3) zakończenia roku szkolnego'

Ptzy, prz'vzna:taniu nauczvcie]olll nagród ze spec.jalnego funduszl-l nagród bierze się
pod uwagę:

l) osiąganic dobrych wl'ników w pracy nauczycielskiej zatóltno z uczniami
szczególnie uzdolnion,vmi jak i z uczrriami o mniejszych moż1iwościach,

2) aktywne uczestnictrvo l'n.rt'aŻnyclr rł'ydarzeniach ił, życiu społeczności
szkolnej.

3) akt1'.*.ne uczestnict\\'o rł'tlvorzeniu uzupełniającej ofcńv zajęć i imprez dla
uczniór,t' i środowiska lokalr-rego,

4) zaangaŻo\^,anie lł.e rvspółpracę z rodzicami uczniórł.
5) zaangażowanie rł. rozwiąz1'.wanie problemórt' uczniów lt1'nragaj ących

szczególnej pomoc}' ze strony szkoły.
6) aktywny udział w r,vervnątrzszkoln1.m doskonaleniu naucz1'cieli.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane nauczycielowi
zatrudnionemu co na.jmniej u, % oborł'iązkowego nymiaru zĄ1ęć. po przepracor,vaniu
w szkole co najmniej 1 roku.
Prz7, ptz7,znawaniu dyrektorom szkół nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze
się pod urt'agę:

o kształtolt.anie dobrego klimatu r,rychowa\Ą.czego w szkole poprzez
stawianie właścirtrych lł1'magań nauczycielom i uczniom 

'oraz

pracorłnikom administrac ji i obsługi.
o dbałośó o wysoki pozionl nauczania poprzez oc1pov'iednią organizację
pracr' szkoł1'.. rł'łaścil'n"'' dobór programów nauczania. odpou'ieclnie
spraworvanie nadzoru pedagogicznego. wspomaganie nauczvcieli w ich
rozwoJ u zawodolryln,
o prawidłort.ą współpracę ze v'szystkimi organanri szkoły.
. racjonalne i oszczędne planorvanie i rtydatkorł'anie środków
budżetortych oraz racjonalne poz1'skiwanie i v-vdatkowanie środkórł,
pozabudzerowl ch.
. solidną i terminort'ą rt.spółpracę z organem prorł'adzącym'
. placę ia rzecz ośr,ł'iaty na terenie grniny.

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom. którego
odpis umieszcza się w jego aktach osoborvycl-r.

l 1



IX. DODATEK MIESZKANIOWY

$ 23.

l. Nauczycielom zatrudnion1.m 1\. szkołach na terenie wiejskim przysługuje
nauczyciclski dodatek mieszkanionl'.

2' Nauczycielski dodatek micsZkanio$J. przysługuje naucz'vcieIom zatrudnionvm w
rrrymiarze nie niŹsz1'm r.riŹ połorva t;''godniowego oborviązkowego wvmiaru godzin
określonego u. ań. 42 ]-lst. 3 usta\Ą'v _ Kar1a Nauczyciela

3. Nauczycielowi dodatek prz'vznaje dyrektor szkoł1'.. a dyrektorolt'i Wójt.
4. Nauczycielski dodatek n.rieszkaniow'v przyznaje się rv zaleŻności od liczby członków

rodziny zamieszkałych na Stałe wc wspólnym lokalu mieszkalnym. Za członka rodziny
nauczvciela uważa się lvspółmałŹonka i dzieci pozostające na jego utrzymaniu do
ukończenia 18 roku życia. a lv przypadku konty'nuowania nauki. do 25 roku Życia.
Wysokość dodatku ustala się odporviednio:
odla rodziny 1 _ osoborł'ej _ 49,00 zł
.dla rodziny 2 _ osobowej _ 65.00 zł
odla rodziny 3 osoborvej 82.00 zł
od]a rodziny 4 osoborvej i lt.iększe| - 98,00 zł

5. Dodatek nlieszkal-riorvy przysługuje od pierrt'szego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w któr1'm nauczvciel złoiył wniosek o jego prz1'znanie.

6. Prarr,o do dodatku usta.ie lub zmienia się jego ri,'r'sokość' lv przypadku zmiany liczby
człoŃórv rodziny', od pierrt,szego dnia miesiąca następującęgo po miesiącu' rv którym
r-rastąpiła zmiana liczbl. członktirv rodziny.

7. Nauczycielow.i posiadającemu krł.alifikacje do zajmow.ania stanorviska nauczyciela'
przysługuj e dodatek rviej ski ri' rl 1.s. 1 07o rvr.nagrodzenia zasadniczego.

PosTANowIENIA KoŃcowE

$ 21.

ZobowiązLrje się dyrektoróri' szkół do udostępnienia treści Regulaminu wszystkim
nauczvcielom.

$ 2s.

Wszystkie sprarły związane Z wynagladzaniem nauczycieli nie objęte niniejszym
regulaminem, reguluje Kafia Nauczycicla i Kodeks Pracy.

s 26.
Regulamin niniejszy został uzgodniony ze zrviązkiem Nauczycielstrva Polskiego Z'arządem
oddziału lv Białobrzegach i Międzvzakładort.ą Komisją NSZZ '.Solidamośc'. PoiW
n Radomiu
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