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UCHWA£A Nr XII/58/2007 RADY GMINY £ÊKA OPATOWSKA
z dnia 24 padziernika 2007 r.
w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego,
za wys³ugê lat za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
oraz za godziny zastêpstw doranych oraz innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54, ust. 5 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006
r. Dz.U. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz art. 18, ust. 2, pkt
15 z dnia 8 marca1990 r. ustawy o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
po uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi Rada Gminy
uchwala co nastêpuje:

Regulamin wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkó³
i placówek prowadzonych przez Gminê £êka Opatowska na
rok 2008 okrela szczegó³owe warunki i zasady przyznawania
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wys³ugê lat, za
warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny zastêpstw doranych oraz
innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy.

§3. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okrelenia o:
1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub
placówkê, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w
pkt 1,
3) nauczycielach  rozumie siê przez to nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych w szkole/placówce,
4) roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
5) klasie  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
6) uczniu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólnie

§1. Regulamin okrela wysokoæ stawek, szczegó³owe
warunki przyznawania, obliczania i wyp³acania:
1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku funkcyjnego,
3) dodatku za wys³ugê lat,
4) dodatku za warunki pracy,
5) szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw,
6) innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy
§2. Wynagrodzenie nauczycieli sk³ada siê z:
1) wynagrodzenia zasadniczego,
2) dodatku funkcyjnego,
3) dodatku motywacyjnego,
4) dodatku za wys³ugê lat,
5) dodatku za warunki pracy,
6) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw,
7) innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy.

7) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
8) Karcie Nauczyciela  rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela, (tj. Dz.U. z 2006
r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami),
9) rozporz¹dzeniu  rozumie siê przez to Rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca
2007 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania
wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹
godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego,
wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy oraz
szczegó³owych przypadków zaliczania okresów zatrudniania i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za
wys³ugê lat (Dz.U. z Nr 22, poz. 181 ze zm.).
10) Do obliczania redniej wynagrodzenia nauczycieli, uwzglêdniaj¹c przewidywan¹ strukturê zatrudnienia w 2007 r.
przyjmuje siê osoby zatrudnione w pe³nym i niepe³nym
wymiarze godzin.
11) Liczba osób przyjêta do obliczeñ jest sum¹ liczby osób
zatrudnionych na pe³en etat i etatów przeliczeniowych
wynikaj¹cych z zatrudnienia osób w niepe³nym wymiarze
zajêæ.
12) Zmiana wynagrodzenia zasadniczego w czasie trwania
stosunku pracy w zwi¹zku z uzyskaniem kolejnego stopnia
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awansu zawodowego nauczyciela nastêpuje z pierwszym
dniem roku szkolnego nastêpuj¹cego po roku szkolnym,
w którym nauczyciel uzyska³ wy¿szy stopieñ awansu.
Zmiana wysokoci wynagrodzenia z innych przyczyn nastêpuje z pierwszym dniem najbli¿szego miesi¹ca kalendarzowego, je¿eli inne przyczyny nie nast¹pi³y od pierwszego dnia danego miesi¹ca kalendarzowego. W przypadku uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego w
trybie art. 9b ust. 3 zmiana wysokoci wynagrodzenia
nastêpuje z dniem 1 stycznia danego roku nastêpuj¹cego
po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyska³
wy¿szy stopieñ .
13) Nauczyciele zatrudnieni w niepe³nym wymiarze zajêæ otrzymuj¹ wynagrodzenie zasadnicze proporcjonalnie do realizowanego wymiaru czasu pracy.
14) Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wys³ugê lat ,oraz
prawo do innych wiadczeñ pracowniczych, w tym dodatków, o których mowa w art. 54 Karty Nauczyciela.

ROZDZIA£ II
Dodatki motywacyjne

§4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnionemu w danej placówce dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie w pó³roczu poprzedzaj¹cym znacz¹cych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a
w szczególnoci:
a) przygotowanie uczniów do konkursów, zawodów, turniejów, olimpiad oraz efekty udzia³u,
b) prowadzenie przez nauczyciela ró¿norodnej dzia³alnoci wychowawczej w klasie i w szkole, np.: wycieczki,
biwaki, dodatkowe wyjazdy do kina, teatru, instytucji,
organizowanie imprez itp.,
c) realizowanie z dobrymi efektami programu wychowawczego szko³y,
d) aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz dzieci uzdolnionych, a tak¿e potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
e) stosowanie w pracy z uczniem nowatorstwa i innowacji pedagogicznych.
2) jakoæ wiadczonej pracy, a w szczególnoci:
a) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z powierzonych obowi¹zków, poleceñ s³u¿bowych, a tak¿e dodatkowo podjêtych zadañ,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
c) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
d) dba³oæ o estetykê powierzonych pomieszczeñ, gablot,
tablic a tak¿e o sprawnoæ pomocy dydaktycznych oraz
urz¹dzeñ szkolnych,
e) przestrzeganie dyscypliny pracy,
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f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w pracach komisji, zespo³ów rady pedagogicznej,
c) pe³nienie funkcji w spo³ecznoci szkolnej np. przewodnicz¹cy zespo³u przedmiotowego, opiekun sta¿u, opiekun praktyk itp.,
d) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie danej placówki,
e) prowadzenie lekcji otwartych, kole¿eñskich, przejawianie innych form aktywnoci w ramach wewn¹trz szkolnego doskonalenia nauczycieli.
f) tworzenie pozytywnego wizerunku szko³y w rodowisku (organizowanie imprez pozaszkolnych, wspó³praca
z instytucjami dzia³aj¹cymi na rzecz dzieci i m³odzie¿y
itp.),
g) promowanie szko³y w rodowisku lokalnym i zewnêtrznym,
h) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szkó³.
2. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje dyrektor a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy nauczycielom
wyró¿niaj¹cym siê osi¹gniêciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej, jakoci¹ wiadczonej pracy lub
szczególnym zaanga¿owaniem w realizacjê czynnoci i zajêæ,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.
4. Podstaw¹ przyznania dodatku s¹ wyniki pracy nauczyciela osi¹gane w pó³roczu poprzedzaj¹cym jego przyznanie.
5. Decyzja o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazywana jest nauczycielowi na pimie. Kopiê decyzji w³¹cza siê
do akt osobowych, a drug¹ przekazuje do GZPO.
6. Ka¿dorazowo przy ustaleniu wysokoci dodatku motywacyjnego stawk¹ wyjciow¹ jest 0%.
7. Dodatek motywacyjny ustala siê do 25% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, dla dyrektorów w ramach planowanych rodków na dodatki motywacyjne. Dodatek motywacyjny przys³uguje w pe³nej wysokoci w trakcie ca³ego
okresu na jaki zosta³ przyznany. Dodatek motywacyjny jest
przyznawany za pracê ju¿ wykonan¹, jest nagrod¹ za to, co
nauczyciel zrobi³.
8. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
9. Kwoty na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej
szko³y lub placówki ustala siê w wysokoci 7% rodków
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planowanych na wynagrodzenia zasadnicze w bud¿ecie na
dany rok kalendarzowy z wy³¹czeniem wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów poszczególnych placówek. Dla dyrektorów ustala siê 35% planowanych rodków na wynagrodzenia
zasadnicze w bud¿ecie na dany rok kalendarzowy.
10. Decyzjê o wysokoci dodatków motywacyjnych dla
dyrektorów podejmuje Wójt bior¹c pod uwagê ich osi¹gniêcia w pracy, jakoæ jej wiadczenia, z³o¿onoæ zrealizowanych
zadañ, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, racjonalne
gospodarowanie bud¿etem, przestrzeganie dyscypliny pracy,
podejmowanie czynnoci i zajêæ wykraczaj¹cych poza okrelony zakres oraz twórcze i nowatorskie podejcie do zadañ.
11. Wysokoæ dodatków, o których mowa w §4 nie mo¿e
przekroczyæ puli rodków okrelonych w §4 pkt 7, 9 regulaminu.

13. Dodatek motywacyjny zawiesza siê nauczycielowi
przebywaj¹cemu na urlopie wychowawczym, zdrowotnym
oraz urlopie bezp³atnym.
14. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.

ROZDZIA£ III
Dodatki funkcyjne

§5. 1. Nauczycielowi któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w
statucie danej placówki przys³uguje dodatek funkcyjny.

12. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielowi:

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom z
tytu³u wykonywania zadañ nauczyciela doradcy, wychowawcy klasy, opiekuna sta¿u.

a) nowo zatrudnionemu przez okres co najmniej 6 miesiêcy
licz¹c od daty rozpoczêcia pracy,

3. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielowi,
któremu powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.

b) ukaranemu kar¹ porz¹dkow¹, dyscyplinarn¹ przez okres 6
miesiêcy, licz¹c od daty udzielenia kary.

4.
bela.

Wysokoæ dodatku funkcyjnego okrela poni¿sza ta-

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
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Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówki
przyznaje Wójt Gminy £êka Opatowska, w stosunku do innych
osób, którym przys³uguje dodatek, przyznaje dyrektor szko³y
(placówki) w granicach stawek okrelonych w tabeli na czas
pe³nienia funkcji.
5. Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego bierze
siê pod uwagê:
1) liczbê uczniów,
2) liczbê obiektów,
3) liczbê oddzia³ów i liczbê stanowisk kierowniczych w szkole
(placówce),
4) liczbê jednostek pedagogicznych i liczbê kierowników
tych¿e jednostek,
5) liczbê pracowników pedagogicznych i obs³ugi,
6) prawid³owoæ organizacji pracy, poprawnoæ pod wzglêdem formalno - prawnym podejmowanych decyzji oraz
ich zasadnoæ,

7) podnoszenie kwalifikacji zwi¹zanych z zarz¹dzaniem szko³y (placówki),
8) jakoæ sprawowanego nadzoru pedagogicznego i kontroli
wewnêtrznej,
9) dba³oæ o stan administrowanych budynków,
10) z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska,
11) wyniki pracy szko³y oraz warunki lokalne, rodowiskowe
i spo³eczne w jakich szko³a funkcjonuje.
6. Dodatki funkcyjne nie przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach stanu nieczynnego, w okresach za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz
od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli
zaprzestanie pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca od tego dnia.
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7. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wynagrodzenia.

zajêæ, do okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat
wyp³acany jest w obydwóch szko³ach.

8. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy wymiaru
wynagrodzenia za czas choroby i zasi³ku z funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.

10. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu,
który przeszed³ do pracy w urzêdzie administracji rz¹dowej,
kuratorium owiaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okrêgowej komisji egzaminacyjnej, w specjalistycznej jednostce
nadzoru oraz w organach sprawuj¹cych nadzór nad schroniskami dla nieletnich i orodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi na stanowisko wymagaj¹ce kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat wlicza siê okresy pracy zaliczone do dodatku za sta¿
pracy w szkole, której nauczyciel otrzyma³ urlop bezp³atny na
czas zajmowania tego stanowiska.

ROZDZIA£ IV
Dodatek za wys³ugê lat

§6. 1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze z zastrze¿eniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten
przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu
niezdolnoci do pracy wskutek choroby lub koniecznoci
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
cz³onkiem rodziny, za które otrzymuje wynagrodzenie lub
zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
2. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat, w
wysokoci 1% wynagrodzenia zasadniczego za 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.
3.

Dodatek za wys³ugê przys³uguje:

a) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki tego dodatku,
je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca.
b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
4. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi w
pe³nej wysokoci tak¿e za okres urlopu dla poratowania
zdrowia.
5. Dodatek za wys³ugê lat nie przys³uguje w okresie
przebywania w stanie nieczynnym

11. 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.
12. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry.

ROZDZIA£ V
Dodatek za warunki pracy

§7. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla
zdrowia warunkach okrelonych w przepisach niniejszego
regulaminu i rozporz¹dzeniach w³aciwego ministra do spraw
owiaty i wychowania lub do spraw zdrowia.
2. Za pracê w trudnych warunkach uznaje siê prowadzenie przez nauczycieli:
a) prowadzenie zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych z
dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzon¹ w stopniu g³êbokim 
przys³uguje dodatek w wysokoci 20% wynagrodzenia
zasadniczego, za jedn¹ godzinê - proporcjonalnie do iloci
przepracowanych godzin,

6. Dodatek za wys³ugê lat wchodzi do podstawy wymiaru zasi³ku macierzyñskiego.

b) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego przys³uguje dodatek w wysokoci
10% wynagrodzenia zasadniczego, za jedn¹ godzinê proporcjonalnie do iloci godzin,

7. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za
wys³ugê lat wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia we
wszystkich zak³adach pracy, bez wzglêdu na sposób ustania
stosunku pracy.

c) nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego (dziecko ucz¹ce siê w szkole macierzyste, które
uczy siê programem szko³y specjalnej  wysokoæ 5%
wynagrodzenia zasadniczego, za jedn¹ godzinê, itd.,

8. Nauczycielowi pozostaj¹cemu jednoczenie w wiêcej
ni¿ w jednym stosunku pracy okresy uprawniaj¹ce do dodatku za wys³ugê lat ustala siê odrêbnie dla ka¿dego stosunku
pracy, z zastrze¿eniem art. 20 ust. 6. Do okresu zatrudnienia
uprawniaj¹cego do dodatku za wys³ugê lat nie wlicza siê
okresu pracy w innym zak³adzie, w którym pracownik by³ lub
jest jednoczenie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegaj¹ zaliczeniu okresy podstawowego
zatrudnienia.

d) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach
podstawowych, w wysokoci 10% wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê: 13 godzin realizacji w Kl. I-III

9. Nauczycielowi pozostaj¹cemu w stosunku pracy jednoczenie w kilku szko³ach (placówkach) w wymiarze ³¹cznie
nie przekraczaj¹cym obowi¹zuj¹cego nauczyciela wymiaru

e) nauczanie dziecka zakwalifikowane do kszta³cenia specjalnego dla dzieci niewidomych ucz¹cych siê w szkole macierzystej w wysokoci 5% wynagrodzenia zasadniczego
za jedn¹ godzinê itd.
§8. 1. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych, uznaje siê
prowadzenie zajêæ wymienionych w ust. 2 pkt 1, prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹, których rodzaj i stopieñ niepe³nosprawnoci zosta³ okrelony przez w³aciwego ministra do
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spraw zdrowia w przepisach dotycz¹cych stanów zdrowia
oraz szczegó³owych zasad, warunków i trybu wydawania
zawiadczeñ bêd¹cych podstaw¹ uzyskania zasi³ku pielêgnacyjnego dla dziecka.
2. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê równie¿
prowadzenie zajêæ przez nauczycieli szkó³ (klas) specjalnych
w klasie lub grupie wychowawczej z upoledzonymi umys³owo w stopniu lekkim, w których znajduje siê co najmniej
jedno dziecko z niepe³nosprawnoci¹ okrelon¹ w ust. 1, a w
przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej
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, a zajêcia
wychowawcze  wed³ug odrêbnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcê.
Dodatek za trudne warunki przys³uguje w okresie faktycznego wykonania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany oraz w
okresie niewykonywania pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za urlop wypoczynkowy.
§9. 1. Wysokoæ dodatku za warunki pracy z uwzglêdnieniem stopnia ich trudnoci, uci¹¿liwoci i stopnia szkodliwoci przyznaje dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora Wójt.
2. Wynagrodzenie za pracê w warunkach trudnych lub
uci¹¿liwych wyp³acamy z do³u, po faktycznym zrealizowaniu
tych godzin. W przypadku, gdy praca w takich warunkach jest
realizowana w ramach godzin ponadwymiarowych czy na
zastêpstwie doranym, godziny te s¹ p³atne z do³u. Wówczas
gdy godziny pracy w trudnych lub uci¹¿liwych warunkach
stanowi¹ czêæ godzin etatowych, np. w ramach 18 godzin
nauczyciel 5 godzin realizuje w takich warunkach. Wynagrodzenie zasadnicze za 18 godzin p³atne jest z góry, ale uwagadodatek do ka¿dej z tych godzin powinien byæ zap³acony z
do³u, za godziny realnie przepracowane.
3. Dodatek wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla
zdrowia ca³y obowi¹zkowy wymiar zajêæ oraz w przypadkach,
gdy nauczyciel któremu powierzono stanowisko kierownicze,
realizuje w tych warunkach obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ.
Dodatek wyp³aca siê w proporcjonalnej czêci, je¿eli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko czêæ obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ lub je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym
wymiarze zajêæ.
§10. W razie zbiegu tytu³u do dodatku okrelonego w §4,
§5, §7, §8, nauczycielowi przys³uguje prawo do wszystkich
tych dodatków.

ROZDZIA£ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw

§11. 1. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹z-

Poz. 4613

kowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych.
2. Przez godzinê doranego zastêpstwa rozumie siê przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, której realizacja nastêpuje w zastêpstwie nieobecnego nauczyciela.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za
warunki pracy.
4. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
nauczyciela ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za
warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana
w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹
liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych.
5. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa ustala siê, z zastrze¿eniem ust. 3, w sposób okrelony
w ust. 1.
6. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela
wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 2, ustala siê
dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca
w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru godzin. Podstaw¹ obliczania godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê ka¿dorazowo ten wymiar godzin z
którego s¹ godziny ponadwymiarowe s¹ realizowane.
7. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.
1 i 2, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar godzin przez
4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas
zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny
liczy siê za pe³n¹ godzinê.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dorane zastêpstwa przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane
z wyj¹tkiem ust. 9.
9. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia  za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy wymiar zajêæ okrelony w Karcie Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela
ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny
od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak¿e
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wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

12. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u do koñca danego
miesi¹ca.

10. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i dla
którego ustalony plan zajêæ w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowi¹zuj¹cego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych powinien
nauczaæ odpowiednio wiêksz¹ liczbê godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z
tak ustalonym planem zajêæ nie jest prac¹ w godzinach
ponadwymiarowych.

13. Za zajêcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze
wykonane w dniu wolnym od pracy nauczyciel otrzymuje
inny dzieñ wolny od pracy lub odrêbne wynagrodzenie w
wysokoci odpowiadaj¹cej liczbie faktycznie przepracowanych godzin jak w przepisach wydanych na podstawie art. 42c
ust. 3 Karty Nauczyciela.
14. Sposób rozliczania godzin ponadwymiarowych w
okresach tygodniowych jest nastêpuj¹cy: Nauczyciel realizuje
26 godzin tygodniowo przy wymiarze obowi¹zkowym 18
godzin, czyli ma 8 godzin ponadwymiarowych. Nale¿y najpierw obliczyæ dzienny wymiar obowi¹zkowy, który przy 5dniowym tygodniu pracy wynosi18/5=3,6 godz. Liczba godzin
w poszczególnych dniach przedstawia siê nastêpuj¹co:

11. Nauczycielom zajmuj¹cym stanowiska kierownicze,
sprawuj¹cym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajêæ dydaktyczno - wychowawczych i opiekuñczych, nie
przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe wynagrodzenie.

Przyk³adowy podzia³ godzin nauczyciela
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Nauczyciel przebywa³ na zwolnieniu lekarskim we wtorek
i rodê. Oto dwa sposoby obliczania, ile godzin ponadwymiarowych w tym konkretnym tygodniu zrealizowa³ nauczyciel:

a) - oznacza tygodniow¹ obowi¹zkow¹ liczbê godzin nauczyciela wynikaj¹c¹ z zajmowanego przez niego stanowiska
i okrelon¹ art. 42 ust. 3,7 KN,

1) 2 dni nieobecnoci x 3,6 godzin obowi¹zkowych = 7,2czyli ¿e w dniach, kiedy pracowa³, obowi¹zkowych godzin
przepracowa³ 18-7,2 = 10,8 w poniedzia³ek, czwartek,
pi¹tek. Odby³ w sumie 16 godzin, liczba godzin ponadwymiarowych do zap³aty w tym tygodniu wynosi 16 - 10,8
= 5,2 = 5 Nauczyciel do wyp³aty bêdzie mia³ 5 godzin
ponadwymiarowych,

b) - oznacza liczbê dni, w których nauczyciel nie wiadczy³
pracy z przyczyn okrelonych powy¿ej,

2) liczba godzin ponadwymiarowych to 8 godzin, poniewa¿
nauczyciel nie przepracowa³ 2,8 (wtorek  0,4, roda 2,4),
to liczba zrealizowanych godzin ponadwymiarowych wynosi 8  2,8 = 5,2 = 5
Przyk³ad sposobu obliczania z punktu 1: ,,Do 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
czasie trwania tygodnia lub te¿ nie odbywaj¹ siê z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy, przyjmuje siê nastêpuj¹cy
wzór obliczania faktycznie zrealizowanych godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim
tygodniu:
X  Y = Z
gdzie:
X  oznacza liczbê wszystkich faktycznie przepracowanych
w danym tygodniu godzin,
Y = a(b x c), gdzie 

c) - oznacza redni¹ dzienn¹ liczbê godzin obowi¹zkowych
dla stanowiska na którym nauczyciel jest zatrudniony i
wynikaj¹cych z art. 42 ust. 3, 7 KN  faktycznie zrealizowana liczba godzin ponadwymiarowych w danym tygodniu.

ROZDZIA£ VII
Dodatki mieszkaniowe

§12. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadaj¹cy wymagane kwalifikacje zatrudniony na terenie wiejskim lub w miecie licz¹cym do 5.000 mieszkañców
w wymiarze nie mniejszym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ.
2. Dodatek jest zró¿nicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i obejmuje:
1) 3% minimalnego wynagrodzenia za pracê pracowników
ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem  dla jednej
osoby,
2) 4% dla dwóch osób,
3) 5% dla trzech osób,
4) 6% dla czterech osób i wiêcej.
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3. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w ten sposób, ze kwotê 0,49 pomija siê, a kwotê
0,50 zaokr¹gla siê do pe³nego z³otego.
4. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cym: ma³¿onka i dzieci,
a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego pe³nym utrzymaniu.
,pozostaj¹ce na wy³¹cznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego wspó³ma³¿onka dzieci do ukoñczenia 18 roku
¿ycia lub do czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do 21 roku ¿ycia,
- pozostaj¹ce na wy³¹cznym utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela wspó³ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce
studentami, do czasu ukoñczenia przez nie studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 26 roku ¿ycia,
- dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego ród³a
dochodu.
5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cymi tak¿e nauczycielem, przys³uguje tylko jeden dodatek w wysokoci ustalonej w pkt 2. ma³¿onkowie okrelaj¹ wspólnie pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.
6. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cymi 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.
7. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od
tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
8. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.
9. Do wniosku o którym mowa w pkt 8 nauczyciel
do³¹cza owiadczenie dotycz¹ce jego stanu rodzinnego.
10. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, o której
mowa w pkt 4, nauczyciel powiadamia dyrektora, a nauczyciel
pe³ni¹cy funkcjê dyrektora  wójta. Powiadomienie nauczyciel
dokonuje na pimie. W przypadku niepowiadomienia o zmianie liczby cz³onków rodziny, nienale¿nie pobrane przez nauczyciela wiadczenie podlega zwrotowi.
11. Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na wniosek nauczyciela. Dla nauczycieli przyznaje dyrektor, a dla dyrektora
Wójt.

12. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
a) W okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje
wynagrodzenie,
b) Pobierania wynagrodzenia za czas choroby,
c) Pobierania zasi³ku: chorobowego, macierzyñskiego, opieki nad chorym cz³onkiem rodziny.
Dodatek wyp³acany jest z do³u ostatniego dnia miesi¹ca.
13. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi
lub w miecie licz¹cym do 5.000 mieszkañców, przys³uguje
odrêbny dodatek w wysokoci 10% wynagrodzenia zasadniczego.
Nauczyciel zachowuje prawo do dodatku w pe³nej wysokoci w okresach niewykonywania pracy, za które przys³uguje
wynagrodzenie, pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego, korzystania z urlopu macierzyñskiego, wychowawczego oraz z urlopu dla poratowania zdrowia, a tak¿e w czasie
przebywania w stanie nieczynnym. Nauczyciel otrzymuje
dodatek wiejski miesiêcznie w sta³ej wysokoci liczonej od
wysokoci wynagrodzenia zasadniczego przys³uguj¹cego
nauczycielowi w danym miesi¹cu, niezale¿nie od wysokoci
wynagrodzenia zasadniczego, które nauczyciel faktycznie otrzyma³ (np. w zwi¹zku z chorob¹)

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

§13. rodki finansowe przeznaczone na wyp³atê dodatków: motywacyjnego ,funkcyjnego, za warunki pracy, wys³ugê lat stanowi¹cych sk³adniki wynagrodzenia nauczycieli oraz
rodki na wyp³atê dodatku mieszkaniowego, naliczane i realizowane w planach finansowych poszczególnych szkó³, przygotowanych przez dyrektorów placówek w ramach posiadanych rodków finansowych okrelonych w bud¿etach.
§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
oraz dyrektorom placówek owiatowych
§15. Uchwa³a obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31
grudnia 2008 r.
§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() mgr in¿. Zdzis³aw K³odnicki

