
R A D A  G M I N Y
u./ starczy

Uchwala Nr 53/Vll/07
lady Gminy Starcza

z dnia 28 lisloDada 2007r.

w sprawie: ustalenia regulaminu okre6lai4cego niekt6re zasady wynagradzania za prace oraz
zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oswialowych jednostkach
organizacyjnych na terenie gminy Starcza dodatk6w do wynagrodzenia, nagr6d idodatk6w
socjalnych w 2008 roku

Na podstawie art.30 ust.6, art.49 us1.2 i art. 54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 19B2r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006. Nr 97poz. 674 z p62n. zm.J, w zwiqzku z art. 18 usl. 2 pki 15 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia I marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 20011. Nr 142 poz. 1591
z o62n. zm.)

Rada Gminy
uchwala

s  1 .
Regulamin, kt6ry okreiila:

1/ szczegolowe warunki przlznawania dodatku za wysfugQ lat,
2/ wysokosd dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczeg6lowe warunki

przfznawaf ia tych dodatk6w,
3/ szczegolowe warunki obliczania iwyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

i godziny dora2nych zasiepstw,
4/ wysoko56 1 szczegolowe warunki wyplacania nagr6d,
5/ wysoko66 i szczegolowe warunki przfznawania i wyplacania dodatku mieszkaniowego dla

nauczycielizatrudnionych w szkolach i plac6wkach gminy.

s 2 .
l lekrod w Regulaminiejest mowa o:

1/, Karcie Nauczyciela - rozurnie sle pzez to ustawe z dnia 26 siycznia 1982r. - Kafta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz.674 z p62n. zm.).

Z ,,Rozpotzqdzenir" rozumie sie pzez 10 Rozporzqdzenie lrinistra Edukacji Narodowej i Sportu
wydawafe na podstawie arl.33 ust.3 oraz art.34 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. -
Karia Nauczyciela.

3/ ,,Szkole - rozumie sie przez to o6wiatowe jednostki organizacyjne, dla ktorych organem
prowadzEcym jest gmina Siarcza.

4/ ,, Nauczycielach ' - rozum ie sie przez to r6wniez wychowawc6w i innych pracownik6w
pedagogicznych zalrudnionych wjednostkach organizacyjnych, o kt6rych mowa w pkt 3.

5/ 'Klasb - nalezy przez lo rozumieC takze oddzial lub grupe.
6/,,Uczni!" - nalezyprzezto rozumie6lakzewychowanka.
7/'Tygodniowym obowiqzkowym wymiaze godzin' - nalezy ptzezlo tozumied tygodniowy

obowiqzko\/y wymiar godzin, o kt6rym mowa w art.42 usl.3 i ust.4a oraz ustalony na podslawie
art.42 ust.6 i ust.7 Karty Nauczyciela.

s3 .
Dodatek za wysiuge lal przysluguje za dni, za kt6re nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni
nieobecno6ci w pracy z powod! niezdolno6ci do pracy z powodu choroby, bAdi konrecznosci
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym czionkiem rodziny, za kt6re nauczyciel
olrzymuje wynagrodzenre lub zasilek z ubezpieczenia spolecznego.



s 4 .
W zaleznosci od spelnienia 096lnych warunk6w pzyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,
o kt6rych mowa w rozporzedzenru oraz spelniania warunk6w okre6lonych w S 5 niniejszego
regularninu nauczycielowi, w tym nauczycielowi kl6remu powierzono slanowiska dyrektora lub
wicedyrektora szkoly moze byC przyznany dodatek mol) racyjny-

s 5 .
Warunkiem pzfznania nauczycielowi dodalku motywacyjnego jest ponadto:

1) uzyskiwanie przez uczni6w, z u!rzglednieniem ich mozliwosci oraz warunk6w pracy
nauczyciela, dobrych osiqgniQC dydaktyczno-wychowawczych, poitierdzonych wynlkami
klas!,fikacji lub promocji, efeklami egzamin6w i sprawdziandw albo sukcesami w konkursach,
ol impiadach itp.,

2) umiejetne rozwiazJ,ranie problem6w \dychowawczych uczfi6w we wspolpracy z ich
rodzicami,

3) pelne rozpoznanie Srodowiska wychowawczego uczni6w, aktfrne i efekqune dzjalanie na
rzecz uczni6w polfzebujEcych szczeg6lnej opieki,

4) systematyczne iefekllar'r'ne przygolowanie siQ do przydzjelonych obowiEzk6w,
5) podnoszenie um iejetno6ci zawodowych,
6) wzbogacanie wlasnego warszalu pracy,
7) dbatosc o estetyke i sprawnosc powierzonych pomieszczei, pomocy dydaktycznych lub

innych urzqdzen szkolnych,
B) prawidlowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
9) rzetelne i tefminowe wylviqzylvanie siQ z polecei sfuzbowych,
10) przestrzeganie dyscypliny pracy,
11) posiadanie wyr6zniajqcej lub dobrejoceny pracy,
12) udzial w organizowaniu imprez i uroczystosci szko{nych,
13) udzial w komisjach przedmiotowych i innych,
14) opiekowanie sie samorzqdem uczniowskim lub innymi organizaciami uczniowskimi

dzialejAcymi na terenie szkoly,
15) prowadzenie lekcji kolezehskich, pzejawianie innych form aktylvnosci w ramach wewnEtrz-

szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
16) akiywny udzial w realizowaniu innych zadah statutowych szkoly.

s 6 .
1. Dodatek motywacyjny przyznawanyjest na okres nie kr6iszy niz trzy miesiqce i nie dluzszy niz 6

miesiecy.
2. Dodatek motfrccyjny nauczyciela i dylektora nie moze by6 wyzszy niz 20%, jego wynagrodzenia

zasadniczego.
3. Dodatek motyvvacyjny nauczycielom przyznaje dyrektorw ramach posiadanych srodk6w, a

dyreklorowi szkoly W6jt Gminy.

s7 .
Nauczycielom, kt6rym powierzono slanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom, kt6rym
powierzono wychowawsfuvo klasy, sprawowanie funkcji doradcy melodycznego, nauczyciela
konsultanta lub opiekuna slazu przysluguje dodatek funkcyjny.

5 8 .

1, Nauczyclelom, kt6rym powierzono stanowiska lub funkcje okrelilone w rozpotz4lzeniu
przysluguje dodatek funkcyjny, w wysoko6ci okreiilonej w ponizszej tabeli oraz w S I
regulamrnu.

2. Wysokos6 dodatku flnkcyjnego dla dyfektora usiala W6jt Gminy w granicach stawek
okreslonych w tabeli uwzgl9dniajqc m. in. wielkosc placdwki, jej warunki organizacyjne oraz
llzbe sranow 5k [ierown cAch w olacowce.



Tabele stawek dodatk6w funkcvinvch

Stanowisko
Wysoko6e dodatku tunkcyjnego -%
Wynagtodzenia zasadniczego
nauczyciela staiysty z
przvqotowaniem PedaqoqicznYm

Dyrektor szkoly:
do 6 oddzialow
powlzej 6 oddzial6w

od 20% do 40%
od 20% do 50%

Wicedwektor szkolv od 15% do 40%
Dyrektor przedszkola:

- do 4 oddzial6w od 20' do 40"k

se.
Nauczycielowi przysluguje r6wnie2 dodalek funkcyjny z tytulu wykonywania zadanl

a) opiekuna slazu - w wysokosci 20zl miesiecznie za kazdego nauczyciela stazyste
powerzonego oprece,

b) wychowawstwa klasy:
w szkole podslawowej i gimnazjum w oddzialach liczqcych do 20 uczni6w- 4521,

- powyzej 20 uczni6w - 50zl miesiecznie,
- w przedszkolu - 50zi miesiQcznie

s 10.
'1. Nauczycielom wykonujEcym prace w irudnych lub uciazliwych dla zdrowia warunkach, przysluguje z

iego t!,tulu dodatek za warunki pracy, a w szczeg6lnosci:
1J za Wowadzenie zajea dydaktycznych w klasach lqczonych w szkolach podstawowych - w

wysokosci 10021 miesiQcznie w przeliczeniu na etat zalrudnionego nauczyciela,
2) za Vowadzerie indlarr'idualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do ksztalcenia

specjalnego-wwysokosci10021miesiecznie w przeliczeniu na etal zattudnionego,
3) za prowadzenie zajea rewalidacyjno - wychowawczych z dzieiml i mlodziezq uposledzon4

umysiowo w stopniu glebokim - w wysokosci 10021 miesiecznie w przeliczeniu na etat
zatrudnionego,

4) za prowadzenie zajec wychowawczych prowadzonych bezpo6rednio z vlychowankami lub na
ich iecz w plac6wkach opiekuhczo-wychowawczych - w wysokosci 10021 miesiecznie w
przeliczenru na elal zatrudnionego.

2. Dodatek za warunki pracy przysluguje w okresie faktycznego wykonylvania pracy, z kt6rqdodalek
jest zwiqzany oraz w okresie niewykonywania pracy, za ktdrA przysluguje wynagrodzenie, liczone
jak za okres urlopu wypoczynkowego-

3. Dodatek wyplaca siQ w calosci, jezeli nauczyciel reaiizuje wwarunkach trudnych lub uci4zliwych
caly obowiazujEcy go wymiar zajq6 orcz w ptzypadku gdy nauczyciel, kt6femu powie.zono
stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiqzujqcy go wymiar zajQ6. Dodatek
wyplaca sie w wysokolici proporcjonalnej, jezeli nauczyciel fealizuje w warunkach trudnych lub
uciqzliwych tyko czQSC obowiqzujqcego wymiaru zaje6 lub jezeli jesl zatrudniony w niepelnym
.rJ4y'miafte zajee .



s  1 1 .

1 . Wynagrodzenie za jednE godziirQ ponadwymiarowq i doraznych zastepstw ustala si9, dzielEc
stawke wynagrodzenia zasadniczego, lqcznie z dodatkami za warunki pracy pzez miesiecznet
liczb9 godzin obowiEzkowego wymiaru zajec, ustalonego dla todzaju ziQa dydaklycznych,
wychowawczych lub opiekunczych fealizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
nauczyc|ela.
N4iesiQczna liczbe godzin obowiAzkowego wymiaru zajed nauczyciela, o kt6rej mowa w ust.4
uzyskuje siQ mnozEc tygodniowy obowiAzkowy wymiat godzin ptzez 4,16 z zaokrqgleniem do
pelnych godzin, w ten sposdb, 2e czas zajQt do 0,5 godziny pomija sie, a co najmniej 0,5
godziny liczy sie za pelnqgodzinQ.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie
przyslug uje za d ni, w kt6rych nauczyciel n ie realizowal zaiee z powodu:

a\ ptze(w ptzewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
b) rozpoczynania lub ko'iczenia roku szkolnego w Srodku tygodnia,
c) usprawiedliwionej nieobecno<ici w pracy.

Dla ustalenia wynagrodzenia 2a godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w kl6rych
ptzypad4q dni usprawiedliwionej nieobecnosci w pfacy nauczyciela lub dni Llslawowo wolne
od pracy oraz w tygodniach, w kt6rych zajecia rozpoczynajq siQ lub korlczq w Srodku tygodnia
- za podstawe ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siQ tygodniowy
obowiEzkowy wymiar zajQc okreslony w art. 42 ust.3 lub uslalony na podslawie art.42 ust.7
Karly Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 lego wymiaru (lub '1l4 , gdy dla nauczyciela uslalono
czterodniowy tydzief pracy) za kazdy dziei usprawiedliwionej nieobecnosci w pracy lub dziei
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za kt6re przysfuguje
wynagrodzenie w lakim tygodniu, nie moze byc wieksza niz liczba godzin przydzielonych w
planie organizacyjnym.

s 12.

Nauczycielowi, o kt6rym mowa w art. 54 usl.'l Karty Nauczyciela przysluguje dodatek
mieszkaniowy, .wany dalel ,,doda1kiem", w wysokosci uzaleznionej od liczby czlonk6w
rodziny, wyplacany co miesiqc w wysokosci:

a) 10zl - dla 1 osoby,
b) 20zl - dla 2 os6b,
c) 30zl - dla 3 os6b,
d) 40zl-dla4 iwiecej os6b.

Dodatek przysluguje nauczycielowl niezaleznie od Mulu prawnego do zajmowanego pzez
niego lokalu mieszkalnego.
O zaislnialej zmianie w stanie rodziny nauczycie otrzymujqcy dodatek jest obowiazany
niezwlocznie powiadomic dyrektora szkoty, a dyrektor szkoty olrzymujacy dodatek - w6lta
gmlny. W przypadku niewykonania tego obowiqzku, nienaleznie pobrane Swiadczenie podlega

Dodatek przysluguje w okresie wykonlwania pracy, a lakze w okresach:
nieswiadczenra pracy, za kt6re przysluguje wynagrodzenie,
pobierania zasilku z ubezpieczenia spolecznego,
odbylvania zasadniczej sluzby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej
sluzby wojskowej. W przypadku, gdy z nauczycielem powolanym do sluzby
zawarta bl,,la umowa o pracQ na czas okre6lony, dodatek wyplaca siQ nie dluzei
niz do koiica okresu, na kt6ry umowa ta zostala zawaria.

Dodatek przyznaje s e na wniosek nauczyciela (dyrekiora szkoly).
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoly, a dtrektorowi szkoly - w6jt gminy.

4.

3.

2 .

3 .

4 .

'L

5 .
6 .



s 13.

1. W budzecie gminy tworzy siQ specjalny fundusz nagtod z ptzeznaczeniem na Nagrody Wojta
Gmjny i Nagrody Dyrektora Szkoly.

2. Dysponenlami funduszu, o kt6rym mowa w ust. 1 sq dyrektorzy szkoi oraz w6jt.

3. Wysokosc Nagrody W6jta Gminy nie rnoze byd nizsza niz 30% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stazysty.

4. Wysokosc Nagrody Dyrektora nie moze byd nizsza niz 20% wynagrodzenia zsadniczego
nauczyciela stazysty.

5. Warunkiem prztznania nagrody, o kt6rej mowa w ust.1 jesl pzepracowanie przez nauczyciela
w szkole, co najmniej jednego roku i spelnienie najmniej trzech kMeri6w okreslonych nizej w
us1 .7  i 8 .

6. Nagroda W6jta Gminy moze byr pt4znana dyrekiorowi szkoly, a takze nauczycielowi, na
umotywowany wniosek dyrektora.

7. Ustala sie naslQpujEce kMeria przfznania Nagrody Dyrektora:
wyniki nauczania i efekty wychowawcze,

- dyscyplina pracy,
- nowalorstwo w pracy dydaktycznej,
- zr6znicowane formy dzialalnosci wychowawczej,
- przygolowanie uroczyslosci szkolnych,
- samokszlalceniei doksztalcanie nauczycieli,

udzial w pracach organow i homrsji szkolnych I poTasTkolnych.
8. Ustala si€ nastepujece kMeda przlznania NagrodyW6jta Gminy:

- powszechnie uznawany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej
iopiekunczej,

- szczeg6lne osrqgniecia w kierowaniu zespolem,
dorobek naukowy: publikacje, opracowania,
wprowadzanie poz\,,lywnie ocenianych innowacji w kszlalceniu ucznpw
i prowadzeniu szkoly,

' organizowanie imprez, festyn6w szkolnych,
- pozyskiwanie dochodow pozabudzetowych,
- znaczqce osiqgniecia uczni6w na olimpiadach i konkursach.

L Fakt przlznania nagrody potwierdza sie dyplomem, a jego kopie umieszcza w teczce akt
osooowycn.

10. Nagrody mogq byc ptzyznane z oka4i zakohczenia foku szkolnego lub z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.

s 14.

Traci moc Uchwala Nr 13/ll/06 Rady Gminy Starcza z dnia 5 grudnia 2006r.. w spfawie ustalenia
regulaminu okre6lajacego niekt6re zasady wynagradzania za ptace otaz zasady ptzyznawania
nauczycielom zatrudnronym w oswiatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Starcza
dodatk6w do wynagrodzenia, nagr6d i dodalk6w soclalnych w 2007r.

s 15.

Wykonanie uchwat powierza sie W6jtowi Gminy.

s 16.

Uchwala wchodzi w zycie po uplll/r'ie 14 dni od jej ogioszenia w Dzienniku UEedowym Wojewodztwa
SlEskiego.

PnewodniczQca [ady Gminy

,*r.,'i,,)i^,r**


