
R A D A  G M i N Y
w St  a  rc  z ! '

Uchwala Nr 144JXx06
RadY Gminy Starcza

z dnia 28 lutego 2006 roku

w sptawie: ustalenla rcgulaminu okr€6laiqcsgo niokt6re zasadtr wynagE&ania ta pracQ o.az
zas;dy przyznawania nauczycielom zatudnionym w o6wiato{,ych iednGtkach
organizacylnych na tetonie gminy St rrz. dodatk6w do wynagrodreni., nagdd i dodatk6w
socialnych w 2006..

Na podstawie ad.30 ust6. art.,lg
NaLrczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr '118 poz.
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
z o62n. zm.\

ust.2 iart. S ustT ustawy z dnh 26 sty.znia 1982r. Karta
'1112 2 p&n. zm.l, w ditazku z art lE ust 2 pK 15 iart. 40
samoeAdzie gminnym (Oz. U. z 2OO1t. Nr 142 poz. '1591

Rada Gminy
uchwala

s  1 .
Regulamin, kt6ry okresla:

'1l szczegolowe warunki przfznawania dodatku za wys&ge ht,
2/ wysok;Se dodatku motytacyjn€o, tunkcyjnego iza rvarunki pracy oraz szczeg6lowe warunki

PrzfznawanE tych dodatk6w,
3/ szczeg6low€ warunki obliczania i vryptacania wynaglpdzenia za godziny ponadwymlarowe

i godziny dora2nych zastepstw,
4/ wysokosc i szczeg6lou€ warunkiwypbcania nagr6d,
5/ ' isokosd i szcz€6lone warunki przfria!,tania i wyp+acania dodatku mieszkaniowego dla

nauczycieli zataudnionych w szkobch i plac6\'vkach gminy.

5 2 .

llekrodw Regulaminie jest mowa o:
1/ "lGrcG Nauczyc.iela" - rozumb sig pzez to ustaw9 z dnia 26 stycznia 1982r' - Karta

Nauczyciela (Dz. u. z 2(l03r. Nr118po2.1112zp6tn zm)
z/ ,Rozp6zqdziniu' - rozumie sie ptzez to Rozporradzeoie Minist'a Edlkacii Namdowej i Sportu

ivyadwani na poastawle art.33 ust.3 ora art 34 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r' -

lGrta Nauczyclela.
3/ ,Szkole" - rozumie sie pzez to o6wiab'ne iednostki o.ganizaqyine' dla K6rych organem

prowadzacym je6t gmina Starcza.
ll "tlauczycieiactr" - rozumie sie przez to r6vnie2 wychowa\r/c6w i innych pracawnik6w

beOagogicznych zatruanio.yc*l w tednostkad! organizaqinych, o kt6rych mowa w pkt 3
5/ "Klasie' - nale2y przez to rozumie4 tak2e oddzial lub grup€
6l "Uczniu" - nalezy ptz"z to rozumied takze wyclq/anl(a.
7/ ,Tygodniowym oboliq.zkowym wymiarze godzin' - nale2y pizez to rozumiec tygodniowy

buo:wi+loiv wvmiar iooziii, o kt6rym mowa w art.42 ust.3 i ust 4a oraz ustalony na podstawie
art.42 ust.6 i ust.7 Karty Nauczyciela

s 3 .

Dodatek za wysluge lat przysluguje za dni, za kbre nauczyciel otizymuje wynagmdzenie oraz za dni
nieobecnosci'w fiicy z iov{ooir niezdohoeci do prary z po.todu cho'oby, bqdt konieczno6ci
osobistego spraubwania opieki nad dzieckiem lub cfiorym czlonkiem rodziny, za kt6re nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasilek z ubezpi€eenia spoleczn€o

s4.

W zale2nosci od spelnienia og6lnych ltarunk6w przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjn€o'
o kt6rych mowa w rozpozdzeni! oraz spelniania waaunk6v{ okreslon}ch w.S 5 niniejszego
regulaminu nauczycbltwi, w tym nauczycielt ri kt6remu powbrzono stanowiska dyrektora lub
wicedyrektora szkoly moze by6 przyznany dodaGk moly*acyrny.



5 5 .

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest ponadto:
1) uzyskiwanie pEez uczni6w, z uvrzglgdnieniem ich mozliwo6ci oraz warunkow pracy' 

nauczyciela, bobrych osi4niec dydaktyczno_wychowawczych. potwierdzonych wynikami
klasyfikaQi lub proinocji, eiekbmi egzamin6vr i spravrdlan6w albo sukcesami w konku6ach,
olimpiadach ats..

2) umiejetne rozwiqaywanie probbm6\w wychowawczych
rodzicami,

3) pelne fozpoznanie SrodoY{iska wyctlow6wczego uczn$r,
rzecz uczni6w potzebuj4rych szczeg6lnej opieki,

4) systematyczne i efektywne przygotowanie sie do przydzielonych obowiazkow'
5) podnoszenie umiejetnosci z,ar/odo^.ych,
6) wzbogacanie wlasnego warsztiltu pracy,
7i dbab3C o estetyk€ isprawnosc po /iezonych pom|eszczei' pomocy dydaktycznych lub

innych urzadzei szkolnych,
8) prawidlowe provraazenie dokumen@i szkolnej, w tym pedagogicznej'
9) zetelne i termino$/e wywi?y'rranie sie z polecef sftl2bo,Yych'
1 0) pzestzeganie dyscypliny pracy,
'11) posiadanie wyrdzniajqcej lub dobrej oceny pracy,
1 2) udzial w organizowaniu imprez i uroczystosci szkolnych'
1 3) udzial w komisjach pzedmioto\vych i innyci
'14i opiekowanie 

'sie 
samotzadem uczniorckim lub innymi o'ganizacjami uczniowsk'mi

dziatajacymi na terenie szkoly,
fs1 prowiol6nie lekcji kole2enskich, pzejawianie innych iorm aktyvnosci w ramach wewnatz-

szkof nego doskonal€nia zatrodo'/vego nauczyci€li'
1 6) aktywny udzial w realizoraniu innych zadali statutowych vkoly'

s6.
1. Dodatek moty{varyjny przfznawany jest na okres nie kr6tszy niz trzy miesi4ce i nie dtuzszy nit 6

mresQcy.
2. Doda6i motywaqjny nauczycbla i dyrektora nie moze byc wyzsry ni2 20%, iego wynagrodzen6

zasadniczego-
3. Dodatek motywscyiny nauqycielom pr.)rznale dyrektor w ramach posiadanych Srodk6w a

dyrektorowi szkoly W6jt Gminy.

s7.

Nauczycielom, K6fym powiezono stanowisko kierownicze
Dowie;ono wvchowavvstwo klasy sprawwi'anie funkcji
i<onsultanta lub opiekuna stazu przystuguj€ dodatek tunkcyjny'

1 .

s8 .

Nauczycielom, ktorym poMerzono $ano\'viska lub funkcje okre6lone w rozpozqdzeniu

;;JJsrl" oooit"i r,rnr."y;ny, w wysokosci okrc6lonei Y, poni2szq bbeli oraz w S 9
reQulamrnu.
tiii"iiosf ooautr(, tunkcyin€so dla dvrektord ustah w6jt Gminy w granicach stawek
.iiilio"""n * t"teri ur..qi6dnLiqc m i wietkosd placdwki, iei warunki organizacyjne oraz
liczbe stano\irisk kieroa,niczyafi w placdu/ce.

u@ni6w we wspdlprary z ich

aktywne i efektywne dzjalanie na

w szkole oraz nauczycielom, kt6rym
doradc'y meMycznego, nauczyclela



Tabele stawek dod.tt6w funkcvinvch

Stanowbko
\t Foko66 dodatku funkcyinego -%
Wyragrcdzenia zasadniczego
naucztrciala gtarysly z
olzvootoweniem pedaqoqicznym

Dyrektor szkoly:
- do 6 oddzial6w
- powyzej 6 oddzial6w

d 2OYo do 40o/.
od 20% do 50%

Wicedyrektor szkoly od 157o do 40%
Dyrektor przedszkola:

- do 4 oddzial6w od 20% do 40%

ss .
Nauczycielowi przy*4uje r6smie2 dodatek tunkcyjny z tytdu wykonyw'ania zadanl

a) opiekuna stazu - w wysokosci 20zl mie.siQczni€ za ka2de4o nauczyciela sta2yste
powieeonego opiece,

b) wychowawstwa klas)I
- w szkole podsta$/owej i gimnazjum w oddziatach liczqcych do 20 uczni6w - 3021,

powyzej 20 uczni6vt - 35zl miesiE)znie
- w przedszkolu - 35zl miesiecznie

s 10.

1. Nauczycielom wykonui4cym pracA w trudnych lub uciqlliwych dla zdrowia warunkach, przys'luguje z
tego t ulu dodatek za warunki pracy, a w szczeg6lnoSci:
lt za prowadzenie zaiQc dydaktycznych w klasaci qczonych w szkobch podstawowych - w

wysokosci 1002t miesiEznie w pizeliczefliu na etal zatudnionego nauczyc€la'
2) z; prowadzenie indwidualn€o nauczania dziecka zakwalifikowanego do ksztalcenia

specjalnego - w wysokosci 100zl mie.sigcznie w pzeliczeniu na etat zatrudnion€o,
3) za prowadzenie zajed .eviraluacyjno - wychowa'.,czych z &iedmi i mbdzje2e uposbdzon4

umyslowo w stopniu gtbokim - w wysoko6ci 10021 mbsiecznie w przeliczeniu na etat
zatrudnionego,

4') za paortdzenb zajeC wyctloffau/czych profadzonyc*! bezpo6tednio z wychourankami lub na
ich zecz w plac6wkach opiekuilczo-wychowa\Nczych - w wysokosci 100zl miesiQcznie w
przeliczeniu na etat zattudnbnego.

2. Dodatek za ,rarunki pracy ptzystuguje w okresie faklycznego wykonywania pracy, z ktor4 dodatek
jest zwi+any oraz w okresie nielvykony\vania pracy, za kt6ra przysfuguje wyn4rcdzenie' liczone
jak za okres urlopu wypoczynko! €go.

3. bodabk wypbca si€ t cabsci, jezeli nauczycjel realizuje w trarunkach trudn!'ch lub ucia2liwych
caly obotqzujacy go wymiar zajeC oraz w przypadku gdy nauczyciel, kt6remu powiezono
sta'nowist<o t<i6rbi,nicze, realizuje * tych warunkach obowkfzuiacy go wymbr zaiQd Dodatek
wyptaca sig w wysokosci proporqonatnej, jezeli naucuyciel re€lizrrje w warunkach ttl|dnych lub
uil+tiwyctr'tytto 

'czeSC 
wymiatu zaiQd lub jezeli jest zafudniony w niepelnym

wymiatze zajec.



1 .

s  1 1 .

wynagrodzenie za jednq godzine ponadwymiarowa i doraznych zastepstw ustala sie, dzielac
stawke wynagrodzenia zasadniczego, qcznie z dodatkamiza warunki pracy pzez miesiecznq
liczbe godzin obowi?kowego wymiaru zajeC, ustalonego dla rcdzalu zaje' dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuiczych realizowEnych w ramach godzin ponadwymiarowych
nauczyc€|a.
l,Iiesigczn4 liczbe godzin obowi?kowego wymiaru zaj96 nauczyciela, o kt6rej mowa w ust.4
uzyskuje sie mno24c tygodnio\.i,y obowiqzkowy wymiar godzin pzez 4,16 z zaokrqgleniem do
pelnych godzin, w ten spos6b, 2e czas zajetr do 0,5 godziny pomija sie, a co najmniej 0,5
godziny liczy sie za peln4 godzine.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie
przysluguje za dni, w kl6rych nauczyciel nie realizowal zajeC z powodu:

a) przerw pzewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
b) rozpoczynania lub konczenia rcku szkolnego w Srodku tygodnia,
c) usprawiedliwionej nieobeeno6ci w pracy.

Dla ustalenia wynagrcdzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w kt6rych
przypadaje dni usprawiedliwionej nieobecnosci f,, pracy nauczyciela lub dni ustawgwo wolne
od pracy oraz w tygodniach, w Kdrych zajecia rozpoczynajq sie lub konczq w Srodku tygodnia
- za podstawe ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych pzyjmuje sie tygodniowy
obowiqzkowy wymiar zajeC okreslony w art. 42 ust.3 lub ustalony na podstawie an.42 ust-7
lGrty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 t€o wymiaru (lub 1/4 , gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydziei pracy) za ka2dy dziei usprawiedliwionej nieobecnosci w pracy lub dzief
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za K6re przys.luguje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo2e byC wieksza nD liczba godzin prrydzielonych w
planie organizacyjnym.

s 12.

Nauczycielowi, o kt6rym mowa w art. 54 ust.1 lGrty Nauczyciela pzysluguje dodatek
mieszkaniowy, zwany dalej ,dodatkiem', w wysokosci uzaleznionej od llczby czlonk6w
rodziny, wyplacany co miesiqc w wysokosci:

a) 10zl - dla 1 osoby,
b) 20zl- dla 2 os6b.
c) 30zl-dla3os6b,
d) 40zl-dla4 iwiQcej os6b.

Dodatek przysluguje nauczycielowi niezaleznae od q ufu prawnego do zajmowanego pzez
niego lokalu mieszkalnego.
O zaistnialej zmianie w stanie rodziny nauczyciel ob'zymujacy dodatek jest obowiqzany
niezwlocznie powiadomic dyrektora szkoly, a dyrektor szkoly otrzymujacy dodatek - wdjta
gminy. W pzypadku niewykonania t€o obowiqzku, nienaleznie pobrane Swiadczenie podlega

Dodatek przysluguje w okresie wykonywania pracy, a tiak2e w okresach:
- nieswiadczenia pracy, za K6re przysluguje wynagrodzenie,
- pobierania zasilku z ubezpieczenia spolecznego,
- odbywEnia zasadniczej sfuzby $/ojskowej, pzeszkolenia sojskowego, okresolr€j

sluzby wojskowej. W przypadku, gdy z nauczycielem powolanym do sluzby
zawarta byla umowa o prac€ na czas okreslony, dodatek wyplaca sie nie dluzej
niz do koica okresu, na kt6ry umowE tia zostafa zawarta.

Dodatek przfznaje sie na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoly).
Nauczycielowi dodatek przfznaje dyrektor szkoly, a dyrektorowi szkoty - w6jt gminy.

s 13.

W bud2ecie gminy tworzy sie specjalny tundusz na9r6d z przeznaczeniem na Nagrody W6jta
Gminy i Nagrody Dyrektora Szkoly.
Dysponentami funduszu, o kt6rym mowa w ust. 1 se dyrektorzy szk6l oraz w6it

2.

3.

5 .

1 .

2 .



3. WysokoS4 Nagrcdy Wqb Gminy nie mo2e byc nitsza nA 30% wynagrcdzenia zasadnieego
nauczyciela stazysty.

4. Wysokosc t{agEdy Dyrektcra nie mo2e byC nidua ni| 20% wynagrodzenh zasadniczego
nauczyc,ela sta4sty.

5. Warunkiem przfznania nagrcdy, o ktorE mora w ust 1 jest przeprecowanb przez nauczycteh
w szkole, co najmniej jednego roku i spelnienie najmniej trz€ch kryterltr ok e4lonych naej w
ust-7 i 8.

6. Nagroda W6jta Gminy rDo2e byd przyznana dyrekioto'ii szkoly, a tak2e nauczycielowi, na
umotywov.any wnioqek dyrektor-a.

7. Ustala sie nastepulqce kryte.b prryznanb Nagrody Oyrektora:
- wyniki nauczania i ebkty wycho{iEw€ze,
- dys.yplina pracy,
- nowatorsbro w pracy dydakt)'czneJ,
- zr6znico\flanetonnydziablnosciwychowarrrczej,
- pzygotowanieuroczystosciszkolnych,
- Sadtokszblcenie i doksnabanie nauczycieli,
- udzial w pracaci organ6'r, i komisii srkolnych i pozaszkolnyctl.

8. Ustala sie nastqpujqce krybria przyznania Nagrody w6ita Gminy:
- po\ €zedrni€ uzna*any dorobek dydaktyenej, wycho.taftzej i opiekunczej,
- szczeg6lne oeiqgni€cia w kbrqraniu zespobm,
- dorobek naukowy: publikacje, opracowanra,
- wproradzanie pozytyr^rnb ocenianych innowaqi * ksztakeniil uczn*r\Y i

prowadzeniu szkoly,
- organizo'vanie imprez, bslyn6w szkolnrch,
- pozyskirvanie dochod(nr pozabtd2eto'vydl,
- znaczace osi{niE a ucznkt r na olimdadach i konkursa.h.

L FaK przt.znanh nagrody potvrierdza siQ dyplomem, a j€o kopQ umieszcza w teczce akt
osooowycn.

10. Nagrody mogq by6 pElznane z okazji zakofczenia roku s.kolnego lub z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.

s 14.

Traci moc Uchwata Nr 107XV/05 Rady Gminy Starcza z dria 'll marca 2005r. w sprawie ustalenia
regufaminu okresfajacego niekbre zasady wynagradzanb za PtEr!' oraz z**y pt4znar/a�nia
nauczycielom zafudnionym w o6lvigbryych iedno€tkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza
dodatk6\,v do wynaorodzenia, nagr6d i d,odatk6w socialnych w 2005r.

s 15.

Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi Gminy.

$ 16.

Uchwala wchod2i w 2ycie po uplywi€ 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Woiew6dztwa
Slaskiego.
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