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UCHWA£A Nr XVII/176/07 RADY MIEJSKIEJ MIGLA
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania oraz wyp³acania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz wysokoæ innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina migiel
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)art. 30 ust. 6 i 6a, art.
34, art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 97 poz.674 ze
zm.) 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 wynagradzania za pracê w dniu wolnym od
pracy (Dz.U. Nr 22 poz. 181 ze zm.) po uzgodnieniu ze
zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach dla których organem prowadz¹cym jest Gmina migie³, Rada Miejska mig³a uchwala co
nastêpuje:

§1. Uchwala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ stawek
i szczegó³owe warunki przyznawania oraz wyp³acania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki
obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz wysokoæ innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach, dla których organem

prowadz¹cym jest Gmina migie³, w brzmieniu okrelonym
w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2. Traci moc uchwa³a Nr XLVII/455/06 Rady Miejskiej
mig³a z dnia 25 padziernika 2006 r. w sprawie regulaminu
okrelaj¹cego wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania oraz wyp³acania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz wysokoæ innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szko³ach
i placówkach, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina
migie³.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi migla.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku 2008.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej migla
() Jan Józefczak
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XVII/176/07
Rady Miejskiej migla
z dnia 6.12.2007 r.

REGULAMIN OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ STAWEK I SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA ORAZ
WYP£ACANIA DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, SZCZEGÓ£OWE WARUNKI OBLICZANIA
I WYP£ACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW ORAZ
WYSOKOÆ INNYCH WIADCZEÑ WYNIKAJ¥CYCH ZE STOSUNKU PRACY NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH
W SZKO£ACH I PLACÓWKACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZ¥CYM JEST GMINA MIGIEL
Rozdzia³ I.
Postanowienia wstêpne.

3. nauczycielach - rozumie siê przez to nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych w szkole , przedszkolu lub
placówce,

§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:

4. roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od l wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,

1. szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub
placówkê, dla której organem prowadz¹cym jest gmina,

5. klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,

2. dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa
w pkt 1,

6. uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
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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. zak³adowej organizacji zwi¹zkowej - rozumie siê przez to
Zarz¹d Oddzia³u ZNP i Miêdzyzak³adow¹ Komisjê Owiaty
i Wychowania NSZZ Solidarnoæ dzia³aj¹ce na terenie
Gminy migiel,
9. Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006
r. Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zm),
10. rozporz¹dzeniu - rozumie siê przez to Rozporz¹dzenie
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 wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. Nr 22 poz. 181 ze zm.),
11. orzeczeniu o niepe³nosprawnoci - rozumie siê przez to
orzeczenie wydane przez poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹ oraz orzeczenie o niepe³nosprawnoci fizycznej.
Rozdzia³ II.
Dodatki
Dodatek za wys³ugê lat.
§2. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat,
którego wysokoæ okrela art. 33 ust. 1 ustawy - Karta
Nauczyciela.
2. Okresy pracy oraz inne okresy uprawniaj¹ce do dodatku o którym mowa w ust. 1 okrela §7 Rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
3. 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 prawdo dodatku lub wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.

Dodatek motywacyjny.
§3. 1. Nauczycielowi mo¿e byæ przyznany dodatek motywacyjny.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na okres nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny.
3. Wysokoæ rodków na dodatek motywacyjny dla nauczycieli wynosi 1% wynagrodzenia zasadniczego, a dla dyrektorów nie mo¿e przekroczyæ kwoty 13.000,00 z³.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela mo¿e byæ przyznany w wysokoci od 5% do 10% jego wynagrodzenia
zasadniczego.
5. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego okrela § 6 Rozporz¹dzenia.
6. 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) prowadzeni przez nauczyciela uczniowie zakwalifikuj¹
siê do fina³ów konkursów i olimpiad przedmiotowych
na szczeblu powiatowym lub wy¿szym,
c) wprowadza na prowadzonych zajêciach innowacje pedagogiczne,
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 w³asny warsztat pracy,

j)

opiekuje siê organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi
na terenie szko³y,

k) bezinteresownie podejmuje zadania i czynnoci dodatkowe

4. 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.

2) Dodatek motywacyjny dyrektorowi placówki mo¿e zostaæ
przyznany za:

5. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

c) efektywne dzia³anie na rzecz wzbogacania bazy szko³y,

l) posiada co najmniej dobr¹ ocenê pracy.

a) organizowanie pozalekcyjnego ¿ycia szko³y,
b) organizowanie uroczystoci szkolnych i rodowiskowych,

d) w³aciw¹ wspó³pracê z organem prowadz¹cym i nadzoruj¹cym oraz rodowiskiem szkolnym,
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e) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy, wdra¿anie
nowinek i innowacji,
f) tworzenie w³aciwych warunków do udzia³u uczniów
w konkursach, olimpiadach, przegl¹dach i innych formach aktywnoci i rywalizacji uczniowskiej,
g) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych, potwierdzone dyplomami, zawiadczeniami o zakoñczonych lub
odbywanych kursach oraz studiach, uczestnictwo w
konferencjach metodycznych i szkoleniach,
h) udzia³ w rozwi¹zywaniu problemów rodowiskowych
uczniów, aktywna wspó³praca z organizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz dziecka,
i)
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posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy.

7. Wysokoæ dodatku oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia warunków, o których mowa w ust.
6 ustala dla nauczyciela dyrektor szko³y, po zasiêgniêciu opinii
w³aciwej organizacji zwi¹zkowej lub rady pedagogicznej
je¿eli w danej szkole nie ma organizacji zwi¹zkowej, a dla
dyrektora Burmistrz migla.
8. Fakt przyznania dodatku motywacyjnego potwierdza
siê na pimie, a jego kopiê umieszcza siê w teczce akt
osobowych nauczyciela lub dyrektora.
9. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

1) wychowawstwo klasy - w wysokoci 7%,
2) funkcje doradcy metodycznego - w wysokoci 26%
3) funkcje opiekuna sta¿u - w wysokoci 4%
od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta¿ysty z tytu³em zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
5. Nauczycielowi przys³uguje tylko jeden wy¿szy dodatek
funkcyjny sporód wymienionych w ust. 1 oraz w ust. 4.
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. 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.
8. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Dodatki za trudne warunki pracy
Dodatek funkcyjny.
§4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y, przys³uguje dodatek
funkcyjny w wysokoci:
1) dyrektorowi szko³y o liczbie uczniów do:
a) 200

od 20% do 40%

b) 600

od 50% do 70%

c) powy¿ej 600 od 70% do 110%
2) wicedyrektorowi do 50%
3) kierownikowi filii, wietlicy do 40%

§5. 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,
2) zajêæ dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych
oddzia³ach przedszkolnych i klasach specjalnych oraz za
nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do
nauczania specjalnego,
3) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach
podstawowych,
4) zajêæ dydaktyczno-wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹
posiadaj¹cymi orzeczenie o niepe³nosprawnoci.

4) kierownikowi szkolnego schroniska m³odzie¿owego do
30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta¿ysty
z tytu³em zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Za pracê w trudnych warunkach okrelonych w ust. 1
nauczycielom przys³uguje dodatek w wysokoci 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta¿ysty z tytu³em zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.

3. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest
zwi¹zany.

3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora, kierownika szkolnego schroniska m³odzie¿owego ustala Burmistrz
mig³a, a dla nauczycieli pe³ni¹cych inne funkcje kierownicze
w placówce - dyrektor placówki uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê uczniów i oddzia³ów, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych
z zajmowanego stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych
w szkole, wyniki pracy szko³y.
4. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi
któremu powierzono:

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.
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Rozdzia³ III.

5. Dodatek za trudne warunki pracy okrelone w ust. 1
pkt 3 wyp³aca siê za ka¿d¹ efektywnie przepracowan¹ w tych
warunkach godzinê zajêæ.
6.
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Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doranych zastêpstw

Dodatek za trudne warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
Dodatki za uci¹¿liwe warunki pracy
§6. 1. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowadzenie zajêæ wymienionych w §5 ust. 1 pkt 1 i 2 prowadzonych 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 po wy¿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).
2. Nauczycielom pracuj¹cym w warunkach uci¹¿liwych
okrelonych w §5 ust. 1 pkt 1 i 2 z tytu³u pracy w tych
warunkach przys³uguje dodatek w wysokoci ustalonej dla
dodatku za trudne warunki pracy, okrelonego w §5 ust. 2
zwiêkszony o 50%.
3. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi proporcjonalnie do przepracowanych godzin.

Dodatek za uci¹¿liwoæ pracy
§7. 1. Nauczycielowi skierowanemu na podstawie art. 19
ust. 1 Karty Nauczyciela do pracy w szkole w innej miejscowoci przys³uguje dodatek za uci¹¿liwoæ pracy w wysokoci
5% 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.

§8. 1. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przy
dzielon¹ 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.
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 do 0,5
godziny 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) chorob¹ ucznia nauczanego indywidualnie trwaj¹c¹ nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ,
-

traktuje siê jako godziny faktycznie odbyte.

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj ¹ 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.
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7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca
siê z do³u, nie póniej ni¿ do 10 nastêpnego miesi¹ca,
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, za który przys³uguje to wynagrodzenie.

a nie otrzymuje za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje
odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczane jak
za godzinê ponadwymiarow¹.

8. Wynagrodzenie za godziny o których mowa w §8
przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane. Godziny ponadwymiarowe rozliczane s¹ w stosunku tygodniowym.

2. Nauczycielowi zajmuj¹cemu stanowisko kierownicze,
sprawuj¹cemu w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajêæ dydaktyczno - wychowawczych i opiekuñczych, nie
przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe wynagrodzenie.

Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw

Rozdzia³ V.

§9. 1. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw
ustala siê tak, jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe okrelone w §8.

Postanowienia koñcowe

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.

Rozdzia³ IV.
Nagrody i inne wiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku pracy
Nagrody
§10. 1. Dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktycznowychowawcze tworzy siê specjalny fundusz nagród.
2. Fundusz nagród ustalany jest w bud¿ecie w wysokoci
1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeñ.
3. Szczegó³owe kryteria i tryb przyznawania nagród okrela odrêbna uchwa³a Rady Miejskiej mig³a.

Inne wiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku pracy
§11. 1. Nauczycielowi, który w dniu wolnym od pracy
realizuje zajêcia dydaktyczne, opiekuñcze lub wychowawcze,

§12. 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze zajêæ poszczególne sk³adniki wynagrodzenia przys³uguj¹ w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru zajêæ, z wyj¹tkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo w szkole, przedszkolu, który przys³uguje w pe³nej wysokoci bez wzglêdu na
wymiar zajêæ.
2. Za miesi¹ce wakacyjne wynagrodzenie wyp³aca siê
wed³ug redniej urlopowej, ustalonej na podstawie przepisów Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26
czerwca 2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad ustalania
wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniê¿nego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71 poz. 737 ze zmianami).
3. Nauczycielom nie przys³uguje wynagrodzenie za czas
nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, a tak¿e za inne
okresy, za które na podstawie odrêbnych przepisów nie
przys³uguje wynagrodzenie.
4. W przypadku rozwi¹zania z nauczycielem stosunku
pracy przed up³ywem roku szkolnego, na który zosta³ ustalony
plan zajêæ, rozliczenie z przydzielonych godzin zajêæ nastêpuje
z dat¹ ustania stosunku pracy, z tym, ¿e za wszystkie przepracowane miesi¹ce, bez wzglêdu na wymiar zrealizowanych
zajêæ, przys³uguje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia
zasadniczego za obowi¹zkowy tygodniowy wymiar godzin
zajêæ okrelony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§13. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

