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4810
UCHWA£A Nr XIV/85/07 RADY GMINY CZARNKÓW
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie op³aty prolongacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007
r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 57 §7 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz.
1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz.
1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120,
poz. 818) Rada Gminy Czarnków uchwala co nastêpuje:

§1. Wprowadza siê op³atê prolongacyjn¹ z tytu³u roz³o¿enia na raty lub odroczenia terminu p³atnoci podatków oraz
zaleg³oci podatkowych stanowi¹cych dochód Gminy Czarnków.

§2. Stawka op³aty prolongacyjnej wynosi 50% stawki
odsetek za zw³okê.
§3. Nie ustala siê op³aty prolongacyjnej, gdy przyczyn¹
wydania decyzji o roz³o¿eniu na raty lub odroczeniu terminu
p³atnoci podatków oraz zaleg³oci podatkowych by³a klêska
¿ywio³owa lub wypadek losowy.
§4. Z dniem 1 stycznia 2008 r. traci moc uchwa³a Nr XIII/
131/1999 r. Rady Gminy Czarnków z dnia 9 grudnia 1999 r. w
sprawie op³aty prolongacyjnej.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czarnków.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskie nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2008 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czarnków
() Henryk Mietlicki

4811
UCHWA£A Nr XVI/179/2007 RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 30 ust.
6 i 10 w zwi¹zku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz.
674 ze zmianami) uchwala siê:
§1. Ustala siê Regulamin wynagradzania nauczycieli stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej Uchwa³y.

§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Leszna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia
2008 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Leszna
() Piotr Olejniczak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 205

Poz. 4811

— 21260 —

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVI/179/2007
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§1. Regulamin okrela:
- wysokoæ i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków:
za wys³ugê lat, motywacyjnego i funkcyjnego oraz za
warunki pracy,
- szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i za godziny doranych zastêpstw, dla
nauczycieli przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów,
szkó³ ponadgimnazjalnych oraz placówek owiatowych
prowadzonych przez Miasto Leszno.
§2. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1. szkole - nale¿y przez to rozumieæ szkolê, przedszkole,
placówkê albo zespó³ szkó³, dla której organem prowadz¹cym jest Miasto Leszno,
2. dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w
ust. 1,
3. nauczycielu - nale¿y przez rozumieæ pracownika pedagogicznego jednostki, o której mowa w ust. 1,
4. w roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od l wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
5. klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
6. tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, okrelony ustaw¹ Karta Nauczyciela i wydanymi na
jej podstawie rozporz¹dzeñ wykonawczych.
§3. 1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych ustala siê w
wysokoci okrelonej ustaw¹ Karta Nauczyciela i wydanych
na jej podstawie rozporz¹dzeñ wykonawczych.
2. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli sta¿ystów okrelone na podstawie ustawy Karta Nauczyciela i
wydanych na jej podstawie rozporz¹dzeñ wykonawczych
podwy¿sza siê o 4%.

ROZDZIA£ II
Dodatek za wys³ugê lat

§4. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê w wysokoci i na
zasadach okrelonych w ustawie Karta Nauczyciela i wydanych na jej podstawie rozporz¹dzeniach wykonawczych.

§5. 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.
§6. Dodatek przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki dodatku, je¿eli
nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku
lub wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca.
§7. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

ROZDZIA£ III
Dodatek motywacyjny

§8. Na dodatki motywacyjne przeznacza siê 5% planowanych dla ka¿dej szko³y rodków na wynagrodzenia zasadnicze
nauczycieli.
§9. Dodatki motywacyjne przyznaje siê na czas okrelony
nie krótszy ni¿ na 4 miesi¹ce.
§10. Wysokoæ stawki dodatku motywacyjnego wynosi
od 2 do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
§11. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i
przyznaje siê go po zrealizowaniu zadania wynikaj¹cego ze
stosunku pracy oraz zadañ dodatkowych.
§12. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego
jest uzale¿nione od spe³nienia co najmniej dwóch z ni¿ej
wymienionych warunków:
1. uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
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c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
2. jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy, w tym opieki
nad pracowniami,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych i innych urz¹dzeñ
szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny,
3. posiadanie przynajmniej dobrej oceny pracy,
4. zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ wynikaj¹cych z zadañ statutowych szko³y ze szczególnym uwzglêdnieniem zajêæ edukacyjnych, opiekuñczych i wychowawczych uwzglêdniaj¹cych potrzeby i zainteresowania ucznia,
w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y,
f) praca w pañstwowej komisji egzaminacyjnej powo³anej w szkole ponadgimnazjalnej w celu przeprowadzenia egzaminu dojrza³oci.
§13. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, wicedyrektora i innych nauczycieli pe³ni¹cych funkcje kierownicze
w granicach przyznanych rodków finansowych i granicach
stawek przyznaje dyrektor szko³y po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych, a dla dyrektora szko³y Prezydent Miasta
Leszna.
§14. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za czas urlopu
dla poratowania zdrowia oraz za czas nieusprawiedliwionej
nieobecnoci w pracy.
§15. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

ROZDZIA£ IV
Dodatki funkcyjne

§16. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci od 20%
do 100% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta¿ysty, posiadaj¹cego tytu³ zawodowy magistra
z przygotowaniem pedagogicznym, okrelonego w rozporz¹dzeniu ministra w³aciwego ds. owiaty i wychowania wydanym na podstawie art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela.
§17. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane
w statucie szko³y przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci
od 10% do 80% dodatku otrzymywanego przez dyrektora
danej szko³y.
§18. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi z tytu³u:
1) sprawowania funkcji opiekuna sta¿u, w wysokoci - 5%
2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokoci - 9%
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
sta¿ysty, posiadaj¹cego tytu³ zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, okrelonego w rozporz¹dzeniu ministra w³aciwego ds. owiaty i wychowania
wydanym na podstawie art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela
3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta, w wysokoci 30% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
§19. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szko³y oraz dla
nauczycieli, którym powierzono funkcjê doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta przyznaje Prezydent Miasta
Leszna, uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, jej strukturê organizacyjn¹, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy
szko³y oraz warunki demograficzne i geograficzne w jakich
szko³a funkcjonuje.
§20. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów, dla nauczycieli pe³ni¹cych funkcje kierownicze oraz innych nauczycieli
uprawnionych przyznaje dyrektor szko³y, uwzglêdniaj¹c m. in.
wielkoæ szko³y, jej warunki organizacyjne, z³o¿onoæ zadañ
wynikaj¹cych z pe³nionej funkcji i wyniki pracy.
§21. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
§22. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od dnia,
w którym nast¹pi³o powierzenie funkcji.
2. Nauczyciel, któremu powierzono funkcjê na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o zaprzestanie pe³nienia funkcji, a w razie wczeniejszego
odwo³ania - z koñcem miesi¹ca w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie urlopu dla
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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.
4.

Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry.

ROZDZIA£ V
Dodatek za warunki pracy

§23. 1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych i uci¹¿liwych dla zdrowia warunkach przys³uguje z tego tytu³u dodatek za warunki pracy.
2. Wykaz prac zaliczanych do wykonywania pracy
w trudnych i uci¹¿liwych warunkach okrela Rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej wydane na podstawie art. 34 ust
2 ustawy Karta Nauczyciela.
§24. Ustala siê wysokoæ stawek za pracê w trudnych
warunkach prowadzona przez nauczycieli:
1. praktycznej nauki zawodu szkó³ rolniczych - zajêæ praktycznych w terenie z zakresu produkcji rolinnej, zwierzêcej i
mechanizacji rolnictwa - 5% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela;
2. zajêæ dydaktycznych w szko³ach (oddzia³ach) przysposabiaj¹cych do pracy - 5% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela;
3. zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹
upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim - 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
4. zajêæ dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych
przedszkolach (oddzia³ach), szko³ach (oddzia³ach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego - 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
5. zajêæ dydaktycznych w jêzyku obcym w szko³ach z obcym
jêzykiem wyk³adowym, z wyj¹tkiem zajêæ prowadzonych
przez nauczycieli jêzyka obcego, prowadzenie zajêæ dydaktycznych w szko³ach, w których zajêcia s¹ prowadzone
dwujêzycznie oraz przez nauczycieli danego jêzyka obcego
w oddzia³ach dwujêzycznych, a tak¿e prowadzenie zajêæ
dydaktycznych w jêzyku obcym w nauczycielskich kolegiach jêzyków obcych, z wyj¹tkiem lektorów jêzyka obcego - 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
6. badañ psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz
ma³oletnich, sprawowanie opieki specjalistycznej nieletnimi i ma³oletnimi, prowadzenie poradnictwa rodzinnego
oraz mediacji miêdzy nieletnim sprawc¹ a pokrzywdzonym w rodzinnych orodkach diagnostyczno- konsultacyjnych - 7% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
7. zajêæ grupowych i indywidualnych, wynikaj¹cych z realizacji zadañ diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych
i profilaktycznych z m³odzie¿¹ i dzieæmi niepe³nosprawny-
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mi, upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim, z
zaburzeniami zachowania, zagro¿onymi niedostosowaniem
spo³ecznym, uzale¿nieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz
w innych poradniach specjalistycznych - 7% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
§25. Ustala siê wysokoæ stawek za pracê w warunkach
uci¹¿liwych:
1. Prowadzonych przez nauczyciela zajêæ w trudnych warunkach:
a) wymienionych w §24 pkt 2-5 z dzieæmi i m³odzie¿¹,
których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych,
wymienionych w §2 ust. 1 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, poz. 162),
uzasadnia koniecznoæ sprawowania sta³ej opieki lub
udzielania pomocy, oraz z dzieæmi i m³odzie¿¹ powy¿ej
16 roku ¿ycia, u których wyst¹pi³o naruszenie sprawnoci organizmu z przyczyn, o których mowa w §32
ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
orzekania o niepe³nosprawnoci i stopniu niepe³nosprawnoci (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) - 26% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
b) z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi w stopniu lekkim,
wród których znajduje siê co najmniej jedno dziecko
ze stanem chorobowym, wymienionym w §2 ust. 1
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
oraz w §32 ust. l rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoci i stopniu
niepe³nosprawnoci - 26% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
c) z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi w stopniu lekkim,
wród których znajduje siê co najmniej jedno dziecko
upoledzone umys³owo w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, pod warunkiem ¿e zajêcia dydaktyczne
z tym dzieckiem prowadzone s¹ wed³ug odrêbnego
programu nauczania obowi¹zuj¹cego w danego typu
szkole specjalnej, a zajêcia wychowawcze - wed³ug
odrêbnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcê - 26% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
2. Okrelonych w odrêbnych przepisach - 2% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela.
§26. Dodatki, o których mowa w §24 i 25 przyznaje
dyrektor, a dla dyrektora Prezydent Miasta Leszna.
§27. W przypadku zbiegu tytu³u do dodatku za pracê
w trudnych i uci¹¿liwych warunkach nauczycielowi przys³uguje prawo do jednego wy¿szego dodatku.
§28. Dodatki, o których mowa w §24 i 25 przys³uguj¹
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ s¹ zwi¹zane oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przys³u
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guje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.
§29. Dodatek wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli nauczyciel
realizuje w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ oraz w przypadku, gdy nauczycielowi,
któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych
warunkach obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ. Dodatek wyp³aca
siê w odpowiedniej czêci, je¿eli nauczyciel lub nauczyciel
któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje w trudnych lub uci¹¿liwych dla zdrowia warunkach tylko czêæ
obowi¹zuj¹cego wymiaru lub je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ.
§30. Dodatki za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

ROZDZIA£ VI
Wynagradzania za godziny ponadwymiarowe
i dorane zastêpstwa

Poz. 4811

§33. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w §31
i §32, uzyskuje siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub
realizowany 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.
§34. 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 tym w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu klêski ¿ywio³owej lub mrozów, rekolekcji,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,

§31. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i godzinê doranego zastêpstwa ustala siê, z zastrze¿eniem
§32, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia
zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doranego zastêpstwa odbywa siê w takich warunkach) przez miesiêczn¹
liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
lub doranego zastêpstwa nauczyciela.
§32. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinê doranego zastêpstwa ustala
siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia
zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w godzinach doranego zastêpstwa odbywa siê w
takich warunkach) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru zajêæ.

3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ, traktuje siê jak godziny faktycznie
odbyte.
§35. 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
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 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 wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
§36. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
Regulamin zosta³ uzgodniony ze zwi¹zkami zawodowymi
zrzeszaj¹cymi nauczycieli, co potwierdzaj¹ podpisy stron na
niniejszym dokumencie.

