
R A D A  G M I N Y
! v  s ta rczy

uchwala Nr 93/Xll/08
Rady Gminy Slarcza

z dnia 13 listopada 2008 roku

w sprawie: ustalenia regulaminu okreslaiqcego niekt6re zasady wynag.adzania za prace oraz
zasady pjzyznawania nauczycielom zatrudnionym w oswiatowych iednostkach
orqaniza.ainych na lerenie gminy Statcza ilodatk6vr tlo wynagtodzenia, na9a6d i dodatk6w
socialnych w 2009 toku

Na podsi.rwie art.30 ust.6, aft.49 ust.2 i art. g us1.7 uslawy z dnia 26 stycznia 1982f. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006. Nr 97poz. 67/t z poin. zm.r. w zwiqzku z art. 18 usl. 2 pkt 15 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2OO1r. Nr 142 poz. 1591
z p62n. zm.\

Rada Gminy
uchwala

s 1 .
Regulamin, K6ry okresla:

1/ szczegdiowe warunki ptzyznawania dodatku za wyguge let,
2/ wysokosd dodatku mo.ywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczeg6lowe warunki

przyznawania tych dodatk6w,
3/ szczeg6lowe warunki obliczania iwypfacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

i godziny dora:nych zaslepslw,
4/ wysokose i szczeg6lowe warunki wypliacania n€qrcd,
5/ wysoko66 i szczeg6lowe warunki przyznawania i wyplacania dodatku mieszkaniowego dla

neuczycieli zalrudnionych w szkolach i placowkach gminy.

s 2 .
llekro6 w Regulaminie jest mowa o:

'1l ,Karcie Nauczyciela" - rozumie sie przez to uSarq z dnia 26 slycznia 1982r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U- z 2006r. Nr 97 poz.674 z p6zn. zm.).

2l "Rozporzqdzenit' - tozumie sie przez to Rozpozqdzenia wydawane na podstawie art.33 ust.3
oraz art.34 ust.2 ustawy z dnia m dycznia 't982r. - Karta Nauczyciela.

3/ "Szkole" - rozumie siQ pzez to oswialowe jednostk organizacyjne, dl€ kt6rych oqanem
prowadzacym jest gmina Starcza.

4/ ,Naucaycielach" - rozumie sie pEez to n5wniei wychowawc6w i innych pracownik6w
pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o kt6rych mowa w pkt 3.

5/ "Klasie' - nale2y przez lo rozumie6 tak2e o(bzial lub grupe.
6/ "Uczniu' - nalezy przez to rozumiec takze wychowanka.
7/ "Tygodniowym obowiqzkowym wymiaee godzin'- nalezy przez to rozumiec tygodniowy

obowiqzko/vy wymiargodzin, o kt6rym mowa w afi.rl2 ust.3 i ust-4a oraz uslalony na podstawie
art.42 us1.6 i ust.7 Kany Nauczyciela.

$ 3 .

Dodatek za wysfugQ lat pzysluguie za dni, za ki6re nauczyciel ottzymuje wynagrcdzenie oraz za dni
nieobeonoSci w pmcy z powodu niezdolnosci do cfac,! z poarodu choroby, bqdi koniecznosci
osobistego sprawovrania opieki nad dzieckiem lub chorym czlonkiem rodziny, za kt6re nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasilek z ubezpieczenia spobcznego.

s4 .

W zaleznosci od spelnienia og6lnych warunkow pzfznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,
o K6rych mowa w rozpozqdzeniu oraz spelniania warunk6w okreslonych w S 5 niniejszego
regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi K6remu porrrierzono stanowiska dyrcktota lub
wicedyreKora szkoly mo2e by6 przyznany dodstek motywacyjny.



s 5 .
Wan nkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyinego jest ponadto:

1) uzyskiwsnie przez uczni6w, z uwzglednieniem ich mozliwosci oraz vtarunk6w pracy
nauczyciela, dobrych osiqgnig6 dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efeRami egzamindw i spratldzian6w albo suk@samiw konkursach,
olimpiadach itp.,

2) umiejetne rozwiqzywanie problemow wychowatczych ucznidw we wsp6lpracy z ich
rcdzicami,

3) pelne rozpoznanie Saodowiska wychowawczego ucznidw, aktwne i efektywne dzialanie na
rzecz uczni6w potrzebujqcych szczeg6lnej opieki,

4) systemalyczne i efeRywne p_zygotowanie si9 do przydzielonych obowiazk6u
5) podnoszenie umiejelnosci zawodowych,
6) wzbogacanie wlasnego warsztatu placy,
7) dbaiosd o estetyke i sprawnosd powierzonych pomieszczef, pomocy dydaktycznych lub

innych urzqdzei szkolnych,
8) prawidlowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
9) e etelne i terminowe wywiqzywanie sie z polecei slt zbo\,vych,
'l 0) przesltzeganie dyscypliny pracy,
1'1) posiadanie wyr6zniajqcej lub dobrej oceny pracy,
12) udzialw organizowaniu imprez i uroczystosd szkolnych,

.- 13) udzialw komisjach pzedmiotowych i innych,
14) opiekowanie sie samorzqdem ucznioyvskim lub innymi organizacjami uczniowskimi

dziatajqcymi na terenie szkoly,
15) prowadzenie lekcji kolezehskich, przejawianie innych form aktywnosci w ramach wewnqtz-

szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
'16) aktywny udzielw realizowaniu innych zadai slatdowych szkoly.

s 6 .
'l. Dodatek motywacyjny pzfznawany jest na okres nie krflszy niz trzy miesiqce i nie dlu2szy ni2 6

mresrecy.
2. Dodatek motywacyjny nauczyciela i dyrektora nie moie byd wyzszy niz 20%, jego lvynagrodzenia

zasaonrczego.
3. Dodatek mot)'wacyjny nauczycielom przyznaje dyreKor w ramach posiadanych srodk6w, a

dyreklorowi szkoly W6it Gminy.

s 7 .

Nauczycielom, kt6rym powierzono stanowisko kiercwnicze w szkole orsz nauczycielom, kt6rym
powieeono wychowawslwo klasy, sprayvoranie funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela

'- konsultanta lub opiekuna staiu przysfuguje dodatek funkcyjny.

s 8 .

1. Nauczycielom, K6rym powierzono stanowiska lub funkcje okreslone w rozpozqdzeniu
przysluguje dodatek funkcyjny, w wysokosci okreslonej w ponizszej tabeli oraz w S I
aegulaminu.

2. Wysokosd dodatku tunkcyjnego dla dyreKora ugala W6it Gminy w granicach stawek
okre5lony6h w tabeli unzglQdniajqc m. in. wielkos4 plac6wki. jej warunki organizacyjne oraz
liczbg stanowisk kierowniczych w placorrce.



Tabele stayrek dodatt6w tunkcvinych

Stanowisko
WYsokoS6 dodatku funkcyjnego -%
VWnagrodzenia zasadniczego
nauc?yciela staiysty z
Drzvqotowaniem PedaqoqicznYm

Dyreklor szkoly:
do 6 oddzial6w
powyzej 6 oddziat'aw

od 20% do 4Qo/o
od 20% do 50%

Wicedvrektor szkolv od 15% do ,10%
Dyrektor pzedszkola:

- do 4 oddzialow d 2O<1" do 40Vo

5 9 .

Nauczycielowi ptzysfuguje r6wnie2 dodalek funkcyiny z tytulu wykonywania zadari:
a) opiekuna staiu - w wysokosci 20zl miesiQcznie za ka2dego nauczyciela sta2yste

Powiezonego opiece,
b) wychowawslwa klasy:

- w szkole pod$awovrej i gimnezjum w oddzialach liczqcych do 20 uczni6w - 4521,
- powy2ej 20 uczni6w- 50zl mieslecznie,
- w ptzedszkolu - 5071mresiQcznie

s 10.

1 . Nauczycielom wykonujqcym pracA w lrudnyctr lub uci4ziwych dla zdrowia warunkach, przysluguje z
tego tytufu dodalek za warunki pracy, a w szczeg6lnosci:
1) za prcwadzenie zajee dydaktycznych w klasach lqczonych w szkolach podstawowych - w

wysoko6ci 10021 miesiQcznie w pzeliczeniu na etat zatrudnion€o nauczyciela,
2) za prcwadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikow€nego do ksdal'cenia

specjalnego - w wysoko6ci 10021 miesiecznie w przeliczeniu na etal zalrudnionego,
3) za prowadzenie zaje6 rewalidacyjno - wychowawczych z dzie6mi i n odzie2q uposledzona

umyslowo w slopniu gQbokim - w wysokog:i 100zl miesigcznie w pzeliczeniu na etat
zalrudnionego,

1, za prcwadzenie zajec wychovrawczych provradzonyctr bezposrednio z wychowank€mi lub na
ich zecz w placdwkach ofiekuiczo-wychowar,yczych - w wysokosci 'l0ozl miesiQcznie w
ptzeliczeniu na etal zalrudnionego.

2. Dodatek za wanrnki pracy przysluguie w okresie faKyczaego wykonywania ptacy, z kt6rq dodalek
jest zwiqzany oraz w okresie niewykonywania praca, za kt6r4 przysfuguje wynagrcdzenae, Iiczone
jak za okres udopu wypoczynkowego.

3. Dodatek wyplaca sie w c€losci, jeieli nauczyciel realizuje w warunkach tnrdnych lub uciqzliwych
caly obowiqzujqcy go wymiar zajQe oraz w ptzypadku gdy nauczyciel, K6remu powiezono
stanowisko kierovrnicze, realiarie w tydr warunkacfi obowiqzujqcy go wymiar zaje6. Dodatek
wyptac€ sie w wysokosci propordonalnej, jezeli nauczyciel realizuie v, warunkach trudnych lub
ucia2liwych tylko czQ66 obowiqzujQcego wymiaru zaje6 lub jezeli jesl zatrudniony w niepelnym
wymiarze zajqd.



l .

1 .

s  1 1 .

Vwnagrodzenie za jednq godzine ponadwymiarowq i doratnych zastepstw uslala si9, dzielqc
stawke wynagrcdzenia zasadniczego, qcznie z dodatkami za warunki pracy peez miesiecznq
liczbg godzin oborriezkov{ego wymiaru zai9c, u$alonego dla rodzaju zajQ6 dydakycznych,
wychowa$/czych lub opiekuiczych realizowanych w remach godzin ponadwymiaro\dych
nauczyqela.
MiesiecznA liczbe godzin obowiqzkowego wymiatu zajqi nauczyciela. uzyskuje sie mnozqc
tygodniowy obowiqzko{y wymiar qodzin przez 4,16 z zaokrqgleniem do pelnych godzin, wten
spos6b, ie czas zajqC do 0,5 godziny pomij€ sie, a co naimniej 0,5 godziny liczy sie za pelnq
gooznQ.

$  12 .

Nauczycielowi, o kt6rym mowa w art. S usft.1 Karty
mieszkaniowy, zwany dalej "dodatkiem', w wysokoi:i
rodziny. wyplac€ny co miesiqc w wysokosci:

a) 1ozl-dla 1 osoby,
b) 20zl - dla 2 osob,
c) 30zi- dla 3 os6b,
d) 40zl - dla,l iwiecej os6b.

Dodatek ptzysluguje neuczycielowi niezaleznie od tytutu

Nauczyciela przystuguje dodatek
uzaleznionej od liczby czlonkdw

2. pr€Mnego do zajmwlanego ptzez
niego lokalu mieszkalnego.
O zaistnialej zmianie w stanie rcdziny nauczyciel ol.zymuiAcy dodatek jesr obowiqzany
nieztdocznie powiadomic dyreKora szkot, a dyrektor szkoty otrzymujqcy dodatek - w6jla
gminy- W ptzypadku niewykonania lego obowiqzku, nienaleznie pobrane S:wiadczenie podlega

Dodatek przyshguje w okresie wykonywania pracy, a tak2e w okresach:
- nieswiadczeni€ pracy, za K6re przysluguie wynagrcdzenie,
- pobierania zesilku z ubezpieczenia spolecznego,
- odbywania zas€dniczej sfuiby wojsko/rej, ptzeszkolenia woiskowego, okresowej

sfuzby wojskowej. W przypadku, gdy z nauczycielem powolenym do guzby
zawarta byla umowa o paace na czas okreslony, dodatek wyplaca sie nie dfu2ej
nii do korica okresu, na kt6ry umowa ta zoslala zarvaala.

Dodatek peyznaje sie na wniosek nauczyciela (dyrektoaa szkoly).
Nauczycielowi dodatek przyzneje dyreRor szkot, a dyrektorowi szkoly - w6jt gminy.

s 13.

W budzecie gminy twozy sie speqalny fundusz nagr6d z ptzeznaczeniem na Nagrody WOjta
Gminy i Negrody DyreKora Szkoly.
Dysponentami funduszu, o kt6rym mowa w ust- 1 sq dyreKoey szkol oraz w6jt.

WysokoSd Nagrody W6ita Gminy nie moze by6 nizsza ni: 30% wynagrcdzenia zasadniczego
nauczyciela stazysty-
Wysokos6 Nagrody DyreRora nie mo2e byd nizsza niz 20% wynagrodzenia zasadniczeqo
nauczyciela s1azysty.
Warunkiem pEyznania nagrody, o ktdrej mowa \r usi.1 iesl przepracowanie pzez nauczycFla
w szkole, co najmniej jednego roku i spelnienie najmniej tzech kryteri6w okreslonych nizej w
ust.7 i 8.
Nagroda W6jta Gminy mo2e Wt ptzrzl.ana dytektorowi szkot, a takze nauczycielowi, na
umotywo /any wniosek dyrcklom.
Ustale sie naslQpujqce kayteaia przfznania Nagrcdy Dyrektoaa:

- wyniki nauczania i efekty wychowarvcze,
- dyscyplina pracy,
- nowalorstwo w Pracy dydaKycznei,
- zr6znicowaneformydziaialnosciwychowawczej,
- ptzygotowanieuroozyslosciszkolnych,
- samoksztalcenie i dokszlalcanie nauczycieli,
- udzial w pracach organ6w i komis.ii szkolnych i pozaszkolnych.

5 .
6 .

2 .

3 .

4 .

1 .

5 .

6 .



8. Uslala sie nastepujqce kryteria przyznania Nagrcdy Woita Gminy:
- powszechnie uznawany dorobek w paacy dydaktycznej, wychowawczej

iopiekuirczej,
- szczeg6lne osiqgnigcia w kerowaniu zespolem,
- dorobek naukowy: publikacje, opracowania.
- wprowadzanie pozytywnie ocenianych innowacji w kszalceniu uczniow

i prowadzeniu szkoty,
- organizowanie imprez, festyn6w szkolnych,
- pozyskiwaniedochod6wpozabud2elowych,
- znaczqce osiqgniQcra ucznidn na o{impiadach i konkursach.

9. Fakt przyznania nagrcdy potwierdza siq dyplomem, a jego kopie umieszcza w teczce akt
osobowych.

10. Nagrody mogq byd ptzyznat\e z oka4i zako,iczenia roku szkolnego lub z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.

s 14.

Traci moc Uchwala Nr 53/Vll/07 Redy Gminy Starcza z dnia 28 lisiopada 2007r. w spmwie uslalenia
regulaminu okreSlajAcego nieR6re zasady rvynagmdzania za p(ac0 orez zasady przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w oswiatowych jednostkach organizacyinych na tercnie Ominy Starcza
dodatk6w do wynagrodzenia, nagr6d i dodetk6w sodalnych w 20O8r.

s 1s.

Wykonanie uchwaly powieza sie W6itori Gminy.

$  16 .

LJchwala wchodzi w zycie po uptyv,ie 14 dni od ogl'oszenia w Dzienniku Utzedowym Woiew6dztwa
Slqskiego.

Przewodnicz4ca Bady Gminy

Mntlla lli'urz1i tzah
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