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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXII/161/2007
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie: zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w Tarnowie Podgórnym, rejon ul. Rolnej (dz. nr 653/1).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,

poz. 717 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo
Podgórne rozstrzyga, co nastêpuje:
Stwierdza siê brak uwag do projektu planu nieuwzglêdnionych przez Wójta Gminy.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXII/161/2007
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w Tarnowie Podgórnym,
rejon ul. Rolnej (dz. nr 653/1).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo
Podgórne rozstrzyga, co nastêpuje:

Zgodnie z prognoz¹ skutków finansowych, nie przewiduje
siê kosztów uchwalenia zmiany planu. Powy¿sza uchwa³a nie
powoduje powstania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.

282
UCHWA£A Nr XIII/84/07 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 rok okrelaj¹cego wysokoæ stawek dodatków: za wys³ugê
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegó³owych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego
Na podst. art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,

poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)
i art. 30 ust. 6, art. 34, art. 49 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z
2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr
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158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1369) oraz
Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293 oraz z 2007
r. Nr 56, poz. 372) uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin bêd¹cy za³¹cznikiem do uchwa³y
okrelaj¹cy wysokoæ stawek, szczegó³owe warunki przyznawania, obliczania i wyp³acania:
1. dodatku za wys³ugê lat,
2. dodatku motywacyjnego,
3. dodatku funkcyjnego,
4. dodatku za warunki pracy,
5. dodatku za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw,
6. dodatku mieszkaniowego,

7. innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy.
§2. Traci moc Uchwa³a Nr IV/24/06 z dnia 28 grudnia 2006
r. Rady Miejskiej Wielichowa, sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 rok okrelaj¹cego wysokoæ stawek dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz szczegó³owych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, przyznawania
nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych wiadczeñ
wynikaj¹cych ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowa.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzenia nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach prowadzonych przez
Gminê Wielichowo w 2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Stanis³aw Marciniak

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XIII/84/07
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 12 grudnia 2007 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI NA 2008 ROK OKRELAJ¥CY WYSOKOCI STAWEK DODATKÓW:
ZA WYS£UGÊ LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, ZA WARUNKI PRACY ORAZ SZCZEGÓ£OWYCH WARUNKÓW
ICH PRZYZNAWANIA, SPOSOBU OBLICZANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY
DORANYCH ZASTÊPSTW, PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD I INNYCH WIADCZEÑ
WYNIKAJ¥CYCH ZE STOSUNKU PRACY ORAZ DODATKU MIESZKANIOWEGO.
Na podstawie art. 30. ust. 6 ustawy z dnia 26.01.1982 r.
Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz.
674 ze zm.) ustala siê co nastêpuje:

4. Wysokoæ, szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.

ROZDZIA£ I

1. Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia
26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz.
674 ze zm.),

Postanowienia wstêpne.
§1. Regulamin zwany dalej "Regulaminem" okrela dla
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach Gminy
Wielichowo:
1. wysokoæ stawek dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki ich wyp³acania,
2. sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw,
3. zasady przyznawania nagród ze specjalnego funduszu
nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku
pracy,

§2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:

2. Rozporz¹dzeniu - rozumie siê przez to rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydawane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz 34 ust. 1 i 2 ustawy-Karta
Nauczyciela,
3. szkole - nale¿y rozumieæ przez to jednostki organizacyjne,
o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy-Karta Nauczyciela,
dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Wielichowo,
4. nauczycielach - nale¿y rozumieæ przez to równie¿ wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mówi
ust. 3,
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5. klasê - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
6. uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
7. tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a oraz
ustalony na podst. art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy
- Karta Nauczyciela.
ROZDZIA£ II
Dodatki
§3. Dodatek za wys³ugê lat.
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat w wysokoci 1% wynagrodzenia zasadniczego na ka¿dy rok
pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych poczynaj¹c od
czwartego roku pracy, z tym ¿e dodatek ten nie mo¿e
przekroczyæ 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawnionych do dodatku za wys³ugê
lat wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zak³adach pracy bez wzglêdu na sposób ustania
stosunku pracy.
3. Nauczycielowi pozostaj¹cemu jednoczenie w wiêcej ni¿
jednym stosunku pracy okresy uprawniaj¹ce do dodatku
za wys³ugê lat ustala siê odrêbnie dla ka¿dego stosunku
pracy, z zastrze¿eniem ust. 4 i 5. Do okresu zatrudnienia
uprawniaj¹cego do dodatku za wys³ugê lat nie wlicza siê
okresu pracy w innym zak³adzie pracy, w którym pracownik jest lub by³ jednoczenie zatrudniony.

8. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa do dodatku nast¹pi³o w ci¹gu
miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca.
9. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za okres
urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które
otrzymuje wynagrodzenie, chyba, ¿e przepis szczególny
stanowi inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni
nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy
wskutek choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
10. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§4. Dodatek motywacyjny
1. Nauczycielowi mo¿e byæ przyznany dodatek motywacyjny.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na okres nie krótszy
ni¿ 2 miesi¹ce.
3. Wysokoæ rodków na dodatek motywacyjny przyjêta jest
uchwa³¹ bud¿etow¹ i wynosi 2% rocznego wynagrodzenia
zasadniczego.

4. Nauczycielowi pozostaj¹cemu w stosunku pracy jednoczenie w kilku szko³ach w wymiarze ³¹cznie nie przekraczaj¹cym obowi¹zuj¹cego nauczyciela wymiaru zajêæ, do
okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat
w ka¿dej ze szkó³ zalicza siê okresy zatrudnienia, o których
mowa w ust. 2.

4. rodki, o których mowa w ust. 2 dzieli siê nastêpuj¹co:

5. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przyszed³ do pracy w urzêdzie administracji rz¹dowej,
kuratorium owiaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
okrêgowej komisji egzaminacyjnej, w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawuj¹cych nadzór
nad zak³adami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich
i orodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi na stanowisko wymagaj¹ce kwalifikacji pedagogicznych, do okresów
pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza
siê okresy zaliczane do dodatku za wys³ugê lat w szkole,
w której nauczyciel otrzyma³ urlop bezp³atny na czas
zajmowania stanowiska.

5. Minimalna wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz dyrektora zatrudnionego na ca³y etat wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta¿ysty
z najwy¿szej grupy zaszeregowania (z zaokr¹gleniem do
pe³nych z³otych).

6. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do
dodatku za wys³ugê lat wlicza siê okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ (czasu pracy) oraz okresy pracy, o
których mowa w art. 22 ust.3 Karty Nauczyciela.
7. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê
lat wlicza siê tak¿e inne okresy, je¿eli z mocy odrêbnych
przepisów podlegaj¹ one wliczeniu do okresu pracy, od
którego zale¿¹ uprawnienia pracownicze.

1) 80 % rodków dla dyspozycji dyrektora szko³y z przeznaczeniem dla nauczycieli,
2) 20% pozostaje do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy
Wielichowo.

6. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego okrela §4 rozporz¹dzenia.
7. Szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom i dyrektorom dodatku motywacyjnego:
1) Nauczyciel mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny, o ile
spe³nia nastêpuj¹ce warunki:
a) uzyskuje dobre wyniki w nauczaniu danego przedmiotu lub prowadzeniu danego rodzaju zajêæ,
b) zakwalifikowanie siê prowadzonych przez nauczyciela uczniów do fina³ów konkursów i olimpiad
przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub
wy¿szym,
c) wprowadza na prowadzonych zajêciach innowacje
pedagogiczne,
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d) wdra¿a w³asne programy autorskie,
e) umiejêtnie rozwi¹zuje problemy wychowawcze
uczniów we wspó³pracy z rodzicami,
f) organizuje wyjazdy i spotkania klasowe poza lekcjami,
g) organizuje zajêcia dla dzieci w czasie wolnym od
pracy,
h) podnosi swoje umiejêtnoci zawodowe-sta³e doskonalenie siê, samokszta³cenie,
i)

wzbogaca i dba o w³asny warsztat pracy,

j)

opiekuje siê organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,

k) bezinteresownie podejmuje zadania i czynnoci
dodatkowe,
l)

czynnie uczestniczy w pracach rady pedagogicznej.

2) Dodatek motywacyjny dyrektorowi placówki mo¿e
zostaæ przyznany za:
a) organizowanie pozalekcyjnego ¿ycia szko³y,
b) organizowanie uroczystoci szkolnych i rodowiskowych,
c) efektywne dzia³anie na rzecz wzbogacania bazy
szko³y,
d) w³aciw¹ wspó³pracê z organem prowadz¹cym i
nadzoruj¹cym oraz rodowiskiem szkolnym,
e) racjonalne gospodarowanie powierzonymi rodkami publicznymi,
f) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy, wdra¿anie
nowinek i innowacji,
g) tworzenie w³aciwych warunków do udzia³u uczniów
w konkursach, olimpiadach, przegl¹dach i innych
formach aktywnoci i rywalizacji uczniowskiej,
h) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych, potwierdzone dyplomami, zawiadczeniami o zakoñczonych lub odbywanych kursach oraz studiach, uczestnictwo w konferencjach metodycznych i szkoleniach,
i)

udzia³ w rozwi¹zywaniu problemów rodowiskowych uczniów, aktywna wspó³praca z organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz dziecka.

8. Wysokoæ dodatku oraz okres jego przyznaniu uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia warunków, o których mowa w
ust. 7 ustala dla nauczycieli dyrektor szko³y, a dla dyrektorów Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo.
9. Fakt przyznania dodatku motywacyjnego potwierdza siê
na pimie, a jego kopiê umieszcza siê w teczce akt
osobowych nauczyciela lub dyrektora szko³y.
10. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§5. Dodatki funkcyjne
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1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y, przys³uguje dodatek
funkcyjny w wysokoci okrelonej w tabeli nr 1, która
stanowi za³¹cznik do regulaminu.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo, a dla nauczycieli
pe³ni¹cych inne funkcje kierownicze w placówce - dyrektor
placówki w granicach stawek okrelonych w tabeli stanowi¹cej za³¹cznik do Regulaminu uwzglêdniaj¹c jej strukturê organizacyjn¹, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z funkcji
kierowniczej, liczbê stanowisk kierowniczych w placówce,
wyniki pracy placówki.
3. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi z
tytu³u:
1) sprawowania funkcji opiekuna sta¿u w minimalnej
wysokoci 20 z³.
2) powierzenia wychowawstwa klasy w minimalnej wysokoci 40 z³.
4. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust.3 okrela dyrektor placówki w ramach posiadanych rodków.
5. Nauczycielowi przys³uguje tylko jeden wy¿szy dodatek
funkcyjny wymieniony w ust. 1 oraz dodatki wymienione
w ust. 3.
6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli
powierzenie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego
dnia.
7. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze
na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z
up³ywem tego okresu, a w razie wczeniejszego odwo³ania - z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie,
a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od
tego dnia.
8. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach za które nie przys³uguje
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel
zaprzesta³ pe³nienia obowi¹zków z innych powodów, do
których przypisany jest ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie
pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
9. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesi¹ca
kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach zastêpstw.
§6. Dodatki za trudne warunki pracy.
1. Za pracê w trudnych warunkach uznaje siê prowadzenie
przez nauczycieli:
1) zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych z dzieæmi i
m³odzie¿¹ upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim,
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2) zajêæ dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych
przedszkolnych (oddzia³ach), szko³ach (oddzia³ach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania
dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego,
3) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach
podstawowych.
2. Nauczycielom przys³uguj¹ dodatki za trudne warunki pracy w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cym zajêcia w klasach ³¹czonych - w wysokoci 20% stawki
godzinowej za ka¿d¹ przeprowadzon¹ w tych klasach
godzinê nauczania,
2) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia w klasach (oddzia³ach) specjalnych - w wysokoci 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê
nauczania,
3) za prowadzenie zajêæ indywidualnych z uczniem zakwalifikowanym do nauczania specjalnego - w wysokoci 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przeprowadzon¹ z tym uczniem godzinê nauczania,
4) za godzinê zajêæ rewalidacyjnych - w wysokoci 20%
stawki godzinowej za godzinê odbytych zajêæ.
3. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest
zwi¹zany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który
przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za czas urlopu
wypoczynkowego, chyba ¿e przepis stanowi inaczej.
4. Dodatek za trudne warunki pracy wyp³aca siê w ca³oci,
je¿eli nauczyciel realizuje w tych warunkach obowi¹zuj¹cy
go wymiar pracy. Dodatek wyp³aca siê w czêci proporcjonalnej, je¿eli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko czêæ wymiaru lub je¿eli jest zatrudniony w
niepe³nym wymiarze godzin.
5. Dodatek za trudne warunki pracy okrelone w ust.1 pkt. 3
wyp³aca siê za ka¿d¹ efektywnie przepracowan¹ w tych
warunkach godzinê zajêæ oraz za okresy zajêæ wymienione
w ust.1.
§7. Dodatki za uci¹¿liwe warunki pracy.
1. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie zajêæ wymienionych w §6 ust. 1, prowadzonych z
dzieæmi i m³odzie¿¹, których rodzaj i stopieñ niepe³nosprawnoci zosta³ okrelony w §2 rozporz¹dzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w
sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoci u osób w
wieku do 16 roku ¿ycia (Dz U. Nr 17, proz.162).
2. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê równie¿
prowadzenie zajêæ przez nauczycieli klas specjalnych z
upoledzonymi w stopniu lekkim, w której znajduje siê co
najmniej jedno dziecko z niepe³nosprawnoci¹ okrelon¹
w ust.1, a w przypadku gdy w takiej klasie znajduje siê
dziecko upoledzone umys³owo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, ¿e zajêcia dydaktyczne prowadzone s¹ wed³ug odrêbnego programu nauczania obowi¹zuj¹cego w tego typu szkole specjalnej.

3. Nauczycielom pracuj¹cym w warunkach uci¹¿liwych okrelonych w §7 ust. 1 z tytu³u pracy w tych warunkach
przys³uguje dodatek w wysokoci ustalonej dla dodatku za
trudne warunki pracy, okrelonego w §6 ust. 2 zwiêkszony
o 10% wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi w wielkoci proporcjonalnej do iloci przepracowanych godzin w tych warunkach.
§8. Dodatek za uci¹¿liwoæ pracy.
1. Nauczycielowi skierowanemu na podstawie art. 19 ust.1
Karty Nauczyciela do pracy w innej szkole w innej miejscowoci przys³uguje dodatek za uci¹¿liwoæ pracy w
wysokoci 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Prawo do dodatku, o którym mowa w ust.1 powstaje z
pierwszym dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nauczyciel zosta³ skierowany do pracy w innej
szkole, a je¿eli skierowanie nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca - od tego dnia.
3. Prawo do dodatku za uci¹¿liwoæ ustaje z up³ywem okresu, na jaki nauczyciel zosta³ skierowany do innej szko³y,
a w razie rozwi¹zania stosunku pracy przed up³ywem tego
okresu - z dniem ustania prawa do wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek za uci¹¿liwoæ pracy nie przys³uguje w okresie
nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresach,
za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz
od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel zaprzesta³ wykonywania pracy.
ROZDZIA£ III
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doranych zastêpstw.
§9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
1. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przydzielon¹
nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê
wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z
uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy (trudne, uci¹¿liwe, szkodliwe).
3. Wynagrodzenie za godzinê ponadwymiarow¹ ustala siê
dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z
dodatkami za warunki pracy) przez miesiêczn¹ liczbê
godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla
rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
4. Miesiêczn¹ liczbê obowi¹zkowego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust.3 uzyskuje siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ 0,5
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godzin pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za
pe³n¹ godzinê.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w
których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz
za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy. Godziny
ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn le¿¹cych po
stronie pracodawcy, w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,
3) udzia³em uczniów w rekolekcjach - ujêtych w planie
organizacyjnym roku szkolnego,
4) choroba ucznia nauczanego indywidualnie trwaj¹ca
nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ,
- traktuje siê jako godziny faktycznie odbyte.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia
rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za
podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ
okrelony w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie
w takim tygodniu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê
z do³u, nie póniej ni¿ do 10 nastêpnego miesi¹ca, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, za który przys³uguje to wynagrodzenie.
§10. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw.
1. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw ustala siê
tak, jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe okrelone w §9.
2. W razie zastêpstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin za
faktycznie realizowane godziny zastêpstw przys³uguje wynagrodzenie wed³ug zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

szu wynagrodzeñ z przeznaczeniem na wyp³aty nagród
Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo w wysokoci 30%
z obliczonego funduszu oraz 70% na wyp³aty nagród
dyrektorów.
3. Szczegó³owe zasady i kryteria przyznawania nagród oraz
ich wysokoæ ustala regulamin:
1) opracowany dla nauczycieli przez dyrektora placówki
w porozumieniu z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹,
2) opracowany przez organ prowadz¹cy w porozumieniu
z odpowiednimi strukturami zwi¹zków zawodowych w
przypadku nagród Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo.
4. Nagrody wyp³aca siê z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
§12. Inne wiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku pracy.
1. Nauczycielowi, który w dniu wolnym od pracy realizuje
planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajêcia dydaktyczno i opiekuñczo wychowawcze, a
nie otrzymuje za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie wiêcej jednak ni¿ za 4
godziny.
2. Nauczycielowi zajmuj¹cemu stanowisko kierownicze, sprawuj¹cemu w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajêæ dydaktyczno - wychowawczym i opiekuñczym,
nie przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe wynagrodzenie.
ROZDZIA£ V
Dodatek socjalny.
§13. Dodatek mieszkaniowy
1. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa
obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ w szko³ach i przedszkolach po³o¿onych na terenie wiejskim
2. Dodatek przyznawany jest nauczycielowi w wysokoci
uzale¿nionej od liczby cz³onków jego rodziny, wyp³acany
co miesi¹c w wysokoci:
1) 3% miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za
pracê ustalonego rozporz¹dzeniem Rady Ministrów dla 1 osoby,
2) 4% minimalnego wynagrodzenia - dla 2 osób,

ROZDZIA£ IV
Nagrody i inne wiadczenia
wynikaj¹ce ze stosunku pracy.
§11. Nagrody.
1. Zgodnie z art. 49 ust.1 pkt. 1 Karty Nauczyciela zachowuje
siê specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze.
2. Specjalny fundusz nagród jest ustalany w bud¿ecie w
wysokoci 1% planowanego rocznego osobowego fundu-

3) 5% minimalnego wynagrodzenia - dla 3 osób,
4) 6% minimalnego wynagrodzenia - dla 4 i wiêcej osób.
3. Kwoty obliczonego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych
z³otych w ten sposób, ze kwotê 0,49 z³ pomija siê, a kwotê
0,50 z³ zaokr¹gla siê do pe³nego z³otego.
4. Do liczby cz³onków rodziny nauczyciela, od której zale¿y
wysokoæ dodatku mieszkaniowego, zalicza siê wspólnie
zamieszkuj¹cego z nauczycielem wspó³ma³¿onka oraz dzieci
i rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu.
Przez cz³onków rodziny pozostaj¹cych na wy³¹cznym utrzy-
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maniu nale¿y rozumieæ: ma³oletnie dzieci, uczniów szkó³
do chwili ukoñczenia szko³y lub podjêcia pracy, niepracuj¹cych.

8. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,

5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym, przys³uguje
tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 2.
Ma³¿onkowie wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie wyp³aca³ dodatek jednemu z nich.

9. Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na wniosek nauczyciela, który stanowi za³¹cznik do regulaminu.

6. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u
prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego.

10. Dodatek mieszkaniowy wyp³acany jest z do³u, nie póniej
ni¿ do 10 nastêpnego miesi¹ca, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, za który przys³uguje ten dodatek.

7. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.

Postanowienia koñcowe

2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego.

Zmian w Regulaminie dokonuje Rada Miejska Wielichowa
po uzgodnieniu z Zarz¹dem Oddzia³u Miêdzygminnego ZNP
w Grodzisku Wlkp.

Za³¹cznik do regulaminu
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Wartoci procentowe odnosz¹ siê do osobistego wynagrodzenia zasadniczego osoby zajmuj¹cej stanowisko kierownicze
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