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Uchwala l,lr lt6/Xlv/09
Rady Gminy St rcra

z dnia l0 marca 2009r.

w spaawie: ustalenia rcgulaminu o*rtaLrQcogo nictt6G aaaady wymgradzanit za pracQ orajz
zasady przyznawania naueyciclo z*udn:o yrn w o6$atoltych iednostkach
organizacyrnych na terenir giminy Starca dodltk6w do vtymgrgrlzenia 63adnicze9o, nagr6d
i dodatk6w socjalnych

Na podstawie art.30 us1.6, a,1.49 ust.2 i a.l. 54 ust.7 6tawy z dnia 26 stycznia 'i982.. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2q)6. Nr 97poz. 67/l z p6Zn. z/tt.), w zwiAzku z att. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 usl.
1 ustawy z dnia 6 marca 1990r. o strnozqdzie gmiflnym (Dz- U- z 20Ol r. Nr 142 @2. 1591
z 062n. zm.\

Rada Gminy
uchwala

s  1 .
Regulemin, kt6ry okre6la:

1 / szczeg6lowe warunk przfznarania dodatku za w!sh€9 lai,
2/ wysokos6 dodalku motywacyinego, funkcyinego i za warunki precy o€z szczegdb!,e warunkl

ptzyznawania tych dodatk6..,
3/ szczeg6lowe warunki obliczania iwypiacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

; godziny dora2nych zaslepstu
4/ wysokosd i szczegd,love v.arunki tryphcania nagr6d,
5/ wysokosd i szczegdowe warunki obliczaoia iwyphcaoia j€dnorszoyrego dodatku

uzupelniajacego,
6/ wysokosd i szczeg6,tovi€ warunki przfznawtnia iwyphcania dodalku mieszkaniowego dla

nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placdvd€dl g[niny-

5 2 .
llekro6 w Regulaminie jest mowa o:

1/,Karcie Nauczyciela' - rc&fiE sie przez lo usta ip z dnia 26 slycznia 1982r. - Ke.ta
Nauczyciela (Oz. U. z 2()08r. Nr 97 poz-071 z p6rn. zm.).

2/ ,,Rozporzqdzeniu' - rozumie siQ pEez to RozpoE*zenie wydawane na podsfrawie art.33 ust.3
oraz ad.34 ust-2 ostawy z dnia 28 stycznia 1982r. - Kaata Nauczyciela.

3/ 'Szkole" - rozumie sie przez to o$viatowg jednoslki organizacyjne, dla K6rych organem
prowadzqcym jesl gmina Staraza.

4/ "Nauczycielach' - rozumio siQ pzez lo r6rrnie2 vvychon€v{sdw i innydr Facowr$k6w
pedagogicznych zalrudnionyci w jednoslk8ch organizacyjnych, o Kdrych mowa w pkt 3.

5/ "Kiasie" - nalezy prz€z lo rozumied tak2e oddzisl lub grup€.
6/ "Uczniu" - naleZy $zez 10 rozumi€d talie wycho$.anka.
7/ ,Tygodniowym oborriq4kovym wymi€ize god?in' - naba prz€z to rozumiec tygodniowy

obov{iqzkowy vrymiar godzin, o ki6rym movra w a{.42 ud.3 i us1.4a oraz ustalony na pdstawie
art.42 ust.6 i ust.7 Karty Nauczyciela

s3 .
Dodetek za rvysfuge lat pr:2ysluguie rs dni, ze H6as naucayci€l otrzymuie wynaorrdz€nie oraz za dni
nieobecnosci w p€cy z powodu niezdolnosci <lo pracy z po1/od! ciroroby, bqdz koniecznosci
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym czlonkiem rodziny, za kt6rc nauczyciel
oltzymuje wynagrcdzenie lub zasilek z ubezareczonia spoldcznego.

s 4 .
W zale2nosci od spetnienia og6lnych watunk6w przyznawania nauczycielom dodatku molywacyjnego,
o kldrych mowa w rczporzqdzeniu oraz spelniania warunk6r ok,€cionych w $ 5 niniejszego
regulaminu nauczycieloiri, w tyln nauczyciclotrri H6rernu powi€zorlo stanoiiska dyrektora lub
wicedyrektora szko{y moie byd przyznany dodat€k motywactiny.



ss .
'Warunkiem piyznania nauczycielowi dodatku motydacyjnego jesl ponadto:

1) uzyskiwanie przez uczni6v., z unzglednieniem ich mozliwosci oraz watunk6w pracy
nsuczyciela, dobrycn osiqgnied dydallyGzno-rvycltowslllczych, potwierdzonych lvynikami
klasyfikacji lub promocii, efektami egiamial6v. i spr4rdzian6Yr albo sukcesami w konkuF€ch,
olimriadach itp.,

2) umiejQtne rozwiqzywanie problem6w ltychowawczych uczni6w v{€ wsp6lpmcy z ich
rodzicami,
pelne rozpoznanie Srodorrista wychoy{eyrcz€go ncztki\r, gktyvtne i efektyfire dziahnie na
rzecz ucznid{. poteeboiqcych szcaeg6lnei ofteki,
systematyczne i efektFne p.zygotoyranie siQ do przydzielonych oborviqzk6w,
podnoszenie umiejetnos€i zawodowych,
wzbogacanie $,tasnego wars.tatu pracy,
dbalosd o edry€ i spravnosd powhr.onych pomieszczei, pomocy @aldycznych lub
innych urzqdzen szkolnych,

8) prawidlowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, wtym pedegogicznei,
9) rzetelne ; lerminowe wywiqzywen;e sie z polecef sfutbowych,
'1 0) przeslrzeganie dys6ypliny pracy,
'1 1 ) posiadanie wyr6:niaiAcaj lub dohei ocany prscy,
12) udzialw oeanizowaniu imprez i uroczyslosci szkolnych,
13) udzialw komisjach ptz€dmiotowych i innych,
14) opiekowanie sie samorzdem ucznio$rskim lub innymi organizaciami uczniowskimi

dzialajqcymi na terenie szko!,
'15) prowadzenie lekcii kolergfiskich, prrej8wianie innych form aktywnosci w ramach wewnql|z-

szkolnego doskonalenia zawodov/€go nauczycieli,
16) aklyMy udzigl rv realizowaniu innlch zadai slalulowycn szkot.

s 6 .

1 . Dodatek motywsciny ptzfzns\y8ny.iest na okres nie krdlszy nii ti_.y miesiace i nie dfu2szy ni2 6
mresrecy.

2. Dodatek motywacyiny nauczyciels i dyteklora nis mo2e bye wyzsy nii 2o%, jego wynagrcdzenia
zasaonrczego.

3. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaj€ dyreKor, s dyreKoro',vi szkoly W6jt Gminy.

s7 .

Nauczycielom, ktdrym powierzono slanowisko kierovfiicze w szkole oraz nauczycielom, K6rym
powieeono wychovrawstwo klasy, spGwovranie funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela
konsullanla lub opieklt.|na slaiu ofzys,i/4uje dodat€k funkcyjny.

s 8 .
Nauczycielom, kt6rym powieeono stanowisks lub funkqe okaeSlone w rozporzqdzeniu
przystuguje dodatek tunkcyjny, w |{fsd(&i ol(r€Slonei w poniiszej tabeli oraz w $ 9
regulamrnu.
Wysokosd dodelku funkcyjnego dla dyreKora us,tals W6il Gminy w gmnicach slawek
okreslonych w tabeli uwzglqdniajqo m. in. wielkoSd placowki, j€j warunki organizacyjne ofaz
liczbe stanowisk kiemwniczych w placdwce.

4)

6)
7)

1 .



Tab€le stawrk dodttk6w funkcvinvch

Slanowisko
l.rFotd{t .todattu frrnkcyinego -%
tt ynagrg&lnir zasadnhzego
mucrycida shiysty z
or:vootowlniem D€daoooicznvm

Dyrektor szkoly:
- do 6 o(Hzialow
- powyiej 6 oddziabi.{

od 2()96 do, )%
od 2$,6 do 50%

Wicedyreklor szkoty od 15% do 40%
Dyrektor przedszkola:

- do 4 oddzial6w od 20% do 40%

$ e .

Nauczycielowi przysluguje niwni€z dodatel tunkcyiny z q utu wykonFvanh zadan:
a) opiekuna sta2u - w wysokoSci 20, miGie(zlie za kaidego nauczyciela stazystQ

po/"ierzonego opiece,
b) wychowawslwa klasy:

- w szkole poclslswowej i gimnazjum w oddzialach liczqcych do 20 uczni6w - 4521,
- pov{yzei 20 uczniovr - 50zl miesi€cznie,
- w przedszkolu - scal miesiQanie

s 10.

L Nauczycielom wykonujqcym pracA w trudnych lub uciq2liwych dla zdrowia warunkach, pzystuguje z
tego tytufu dodalek za warunki pracy, a w szczeg6lnoscil
1) za Vosadzenie zde0 dydaklycznych w kl6-s€ch qczoflych rv szkole€h podstawowych - w

wysokosci 1 00zl miesi€cznie w przeliczeniu na €16l zalnrclnion€go nsuczyciela,
2) za fro*edzenie irdywidualnego nauezenia dziecka zakwalifik('wanego do ksztalcenia

specjalnego - w rvysokosci 10021 miesiQcznie rv ptzeliczeniu na etal zatrudnion€o,
3) za prcwadzenie zajee rs{alidacyjno - r{yrhowawczych z dliec-rni i n$,odziezq uposledzonq

umysliowo w stopoiu glqbokim - w wysokodci 10&al miesiQcznie v, F-zeliczeriu na etat
zatrudnionego,

4) za prowadzenie zejed wychowawczych prowsdzonych b€zposradnio z tiycholvankemi lub na
ich rzecz w plsc6wkach opiekunczo-wychowawczych - w wysoko.ici 1o0zl miesiecznie w
przeliczeniu na elat zalrudnionego.

2. Dodatek za warunki pracy pEysh€uie w ohresie faklycznego wykonwania pracy, z kl6rq dodatek
jest zw'qzany oraz w okesie niewykonywonie pracy, zs kt6rq przyguguje wynagaodzenie, liczone
jak za okres urJopu wypoczynlowego.

3. Dodatek wyplaca sie w cabsci, F2eli naucuyciol realizuF w warunksch rrudnych lub uciqZiwych
caly obowiazujacy go vrymiar raiQd oraa w pr-zypadku gdy nsuczyciet, kl6rcflu powierzono
slanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiqzujacy go wymiar zejQ6. Dodatek
wypfac€ sie w wysokosci proporcionalnoj, j€zeli nalczyciel r€€lizuie w worunkach tndnych lub
ucia2liwycn tyko czesd oboNiqzujqc8go wtmiaru zai84 lub ie2eli iest zsttudniony w niepelnym
v{ymiarze zajee .



2.

1 .

2.

$  1 1 .

Wynagrodzenie za jednq godzine ponadwymiarowq i dora2nych zastepstw Llstala sie, dzielqc
stawke rvynagrodzenia zasadniczego, lqcznie z dodatkami za warunki pracy ptzez miesiecznq
liczbe godz;n obowiqzkowego wymiatu zaiQe, ust€lonogo dl€ rodzaiu zak6 dydaklycznych,
wychowawceycfi lub oFiekuiczycn realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
nauczyc|e|a.
Miesieczna liczbe godzii obowiqzkowego wymiaru zajed nauczyciela uzyskuje siQ mno2qc
lygodniowy obowiqzko',ry wymiar godzin ptzez 4,16 z zaokrqgleniem do peloych godzin, w len
s@sob, Ze czas zaiec do 0,5 godziny pofiiie si?, a co naimniej 0,5 godziny liczy si€ za pelnq
godzine.

s 12.

Jednorazolvy dodatek uzupehiajqcy bedzie wyphcany jegi 6.ednie wynagrcdzenia na
poszczeg6lnych stopoiach awansu za\.Iodotf€gq nie zostaoq osi{niete
Kwota r6zniry ma by6 dzielona miQdzy pos2czegolnyah nalczycieli w taki spos6b, aby Srednia
plec€ osiqgngla ustawowq wysokose.
Dodatek uzupelniajqcy wypl€cony zostanie do kotica danego roku kalendarzowego.

s 13.

1. Nauczycielowi, o kl6rym rnoua w art. 54 ust.1 Karly Neu6zyciela przysluguie dodatek
mieszkaniowy, zwany dalei dodatkiem', w wysokos6i uzaleidonej od liczby czlonk6w
iodziny, wyplacany co miesiqc w wysokosci:

a) 10zt - dla 1 osoby,
b) 20zl-dla2osf�b,
c) 30zl - dla 3 osob,
d) 40zt- dle 4 ivriQceiosob.

2. Dodatek przysfuguje nalczycielowi niezaleZnie od tytultl paawnego do zajmowanego pzez

3.

4 .

niego lokalu mieszkalnego.
O zaislnial€j zmianie w stanie rodziny nauczyciel otrzymuiasy dodstek jesl obowiqzsny
niezw{ocznie pourisdomid dyteKora szkoty, a dytekto. szkot drzymujtry dodatek - w6ita
gminy. W pzypadku niewykontnis togo oboriq:ku, nienalelnie pobrane Swiadczenie podlega

Dodatek przysiuguje w okresie wykonywani€ pracy, a tak2e |l okres€Gh:
- nieSwiedczeflia pracy, za kl6re przystSuie rtnagrcdzenie,
- pobierania zasilku z ubezd€czonia spoleczn€go,
- odbywania zasdniczej suZby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej

sluzby wojskgwej. W przypadku, Ody z nauczycielem poviolaoym do guzby

zawarta byla umovra o paac€ ns czas okreslony, dodatek wypbca si€ nie dluzej
niz do kofica okaesu, na H6ry umqf,a ta zostab za$rada.

Dodatek pzyznaje sie na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoty).
Nauczycielowi dodalek przyznsje dyrcktor szkoly, a dyreKoro{,i szkoly - w6it gminy.

s 14.

w bldzecie gmioy tworzy sie sp€cialny fundusz na96d z pizeznaczeniem na Nagrcdy wdjta
cminy i Nagrody DyreKora Szkoty.
Oysponentami funduszu. o ll6rym mowa w ust. 1 s4 dytektorzy szk6l oraz w6jt.

Wysokost Nagrody W6ita Gminy nie mo2e byd niisd niz 3)% wyfiagrodzenia zas€dniczego
nauczyciela staiysty.
Wysoko66 Nagrody DyreKors nie mo2e byC niliza nit 20% wynag.odzenia zasadnaczego
nauczyciela stazlsty.
Warunkiem przyanania nsgtody, o K6rsi mov*a w ust.1 iesi ptzepfaco\'vanie pazez nau@yoela
w szkole, co najmniej jednego roku ispehionie najmniej trzech kryteri6w okreslonych nizej
w ust.7 i 8.

5 .
6.

' 1 .

2 .

3.

4 .

5.



6. N€qrcda W6il8 Gminy mo2e ry6 pr2y'znana q/rettoroNi szkoly, a tat2e nauczycielowi, na
umotF,ovrany w'|bsgk dyreHora.

7. Usiala sie naslepujqce kryteris przyznsnia Nagrody Dyrektora:
- wyniki neuczenie i efekty wychowawcze,
- dyscyplina pracy,
- nowatorstwo w pracy dydahycznei,
- zmZnicow€ne fomy dzia+alno6,ci wyehowawczej,
- przygoto{anieurcczyslosciszkolnych,
- Samoksztelcenie i doksdakanie nauczycieli,
- udzialw pracadl org€n6, i komigi satolnych i pozaszkolnych.

8. Ustala sie naslQpuiqce krlderia przfrnania Nsotody Wdita Gminy:
- powszechnie uunawany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej

iopiekuiczej,
- szczeg6lne osi{niecia w kieaovaniu zesgobm,
- dorobek nauko'vy: publiktcie, op{acoNrania,
- wpn^/v€dzanie pozytylrnie ocFnianych innonacii w Lsztalceniu uczniow

i prowadzeniu szkoty,
- oroanizorvanie imprez, fedyndw srlolnych,
- pozyskiwsnie dochod6lx pozabrxt2etq.tych,
- znaczqce osi€niecra uczni6w n9 olimpiadach i konkurssfi.

L Fakt pzyznenia nagrudy potwierdza siQ dyplomem, a iego kopie umieszoza w teczce akt
osooowycn_

'10. Nagrody mogq by6 ppyznano z okezji zokorlc.ue.ia mku szkolnego lub z okazji Dnia Edukacji
Nafodow€i.

s 15.

Traci moc Uchwafa Nr 93r(11106 Rady Gminy gatcza z dlia 13 lis{opada 200{lr. w sprewie usialenia
regulaminu okreslajac€glo nbRore zss€dy wynafadzania za Wq olaz zasady przyznavrania
nauczycielom zaltudnionym w oarrieto\rycn jednodkach oQanizgcyjnych na teretie gminy Slarczs
dodalk6w do wynag.odzenia, nagrod i dodatk6w socialnych w 2009r. oraz Uchwala Nr'104r(lll/08
Rady Gminy Starcza z dnia 29 grudnia 2008r zmieniajqca lctu ele v, sprrwie uslalen,a regulaminu
okresfaj4cego nieK6ae zasady ttynagradzania ad lxa.4 arixa zas€dy p|-lfznswania nauczlselom
zatrudnionym w ostriatowych jednostkach oQanizscyinych na lorenie gminy stsrcza dodatk6lv do
wynagrodzenia, nagr6d idodatkdw soqahych w 2009r.

s 16.

Wykonanie uchwaly powierza siQ W6jtowi Gminy.

s 17.

Uctn'vate wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od og$oszenia w Ozienniku Urzedof.ym Woje{fiztwa
Slqskiego.

Frze$odniczaca Radv Gminy r

/,n1. /'sLr.ly''L-:\
(Mattla lltaarni czak


