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UCHWA£A Nr XVII/124/2007 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia regulaminu na 2008 rok okrelaj¹cego wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania
dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, wysokoæ i warunki wyp³acania innych
sk³adników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach owiatowych prowadzonych przez Miasto i
Gminê Krotoszyn
Na podstawie art. 30 ust 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku  Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674,
z póniejszymi zmianami), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z póniejszymi zmianami)
w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku 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, z póniejszymi
zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Ustala siê regulamin na 2008 rok okrelaj¹cy wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki
pracy, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw, wysokoæ i warunki wyp³acania innych sk³adników
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach
owiatowych prowadzonych przez Miasto i Gminê Krotoszyn.
§2. Postanowienia wstêpne
Ilekroæ w danych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1. szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê
podstawow¹, gimnazjum albo zespó³ szkó³ dla którego
organem prowadz¹cym jest Miasto i Gmina Krotoszyn,
2. dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w
ust. 1,
3. nauczycielu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowawcê
i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w
szkole,
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 rozumieæ przez to 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, ust. 7 pkt 3 ustawy
- Karta Nauczyciela,

8. Karcie Nauczyciela  rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982r.  Karta Nauczyciela, (j.t. Dz.U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674, z póniejszymi zmianami)
9. rozporz¹dzeniu  rozumie siê przez to rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 roku 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, z póniejszymi zmianami).
§3. Dodatek za wys³ugê lat
1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi w
wysokoci i na zasadach okrelonych w art. 33 ust. 1 ustawy
- Karty Nauczyciela oraz §7 rozporz¹dzenia.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, w tym za
okres urlopu dla poratowania zdrowia z zastrze¿eniem art. 20
ust. 6 ustawy - Karty Nauczyciela.
3. 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.
4.

Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:

1) 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,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
5. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wys³ugê
lat oraz wysokoæ tego dodatku okrela:
- nauczycielowi - dyrektor szko³y,
- dyrektorowi - Burmistrz Krotoszyna.
6. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§4. Dodatek motywacyjny
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
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1) przepracowanie w szko³ach prowadzonych przez Miasto i
Gminê Krotoszyn jednego roku szkolnego.

a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,

2) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:

b) udzia³ w zespo³ach przedmiotowych,

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) twórcza praca wychowawczo  dydaktyczna i opiekuñcza prowadz¹ca do widocznych efektów w rozwoju
ucznia,
c) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
d) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
e) stosowanie ró¿norodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywnoci stosowanych metod,
f) stosowanie nowych rozwi¹zañ metodycznych w zajêciach dydaktyczno  wychowawczych,
g) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespo³u
przedmiotowego lub z w³asnej inicjatywy,
h) prowadzenie dzia³alnoci maj¹cych na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej.
3) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne, efektywne przygotowywanie i wywi¹zywanie siê z przydzielonych obowi¹zków,
b) wspó³odpowiedzialnoæ za pozytywny wizerunek szko³y,
c) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
d) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
e) dba³oæ o mienie szko³y i poszerzenie bazy dydaktycznej,
f) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej,
g) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
h) opracowywanie publikacji naukowych zwi¹zanych z
warsztatem pracy,
i)
j)

rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
przestrzeganie dyscypliny pracy.

4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego z wy³¹czeniem nauczyciela sta¿ysty,
5) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy - Karta Nauczyciela,
a w szczególnoci:

c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
d) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
2. Przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorowi szko³y
poza kryteriami wymienionymi w ust. 1 uzale¿nione jest od:
1) wyników pracy szko³y,
2) pozyskiwania rodków pozabud¿etowych,
3) dzia³añ na rzecz innowacji i eksperymentów,
4) motywowania do doskonalenia zawodowego,
5) zachêcania nauczycieli do podejmowania dodatkowych
zadañ lub zajêæ (konkursy, olimpiady, wycieczki),
3.

rednia wysokoæ dodatku motywacyjnego wynosi:

1) 70 z³ na etat nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej lub w gimnazjum,
2) 70 z³ na etat nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu lub
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
3) 150 z³ na etat dyrektora.
4. rednia wysokoæ dodatku motywacyjnego mo¿e ulec
zmniejszeniu lub zwiêkszeniu ze wzglêdu na wyniki sprawdzianów i egzaminów zgodnie z protoko³em uzgodnieñ ze
zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony
od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r., od 1 wrzenia 2008
r. do 31 grudnia 2008 r.
6. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania ustala dyrektor szko³y w zale¿noci
od osi¹gniêæ, o których mowa w ust. 1, a dla dyrektora szko³y
Burmistrz Krotoszyna w zale¿noci od osi¹gniêæ o których
mowa w ust. 1 i ust. 2, w ramach posiadanych rodków
finansowych, nie wiêcej ni¿ suma rodków finansowych
planowanych zgodnie z ust. 3.
7. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y dyrektor przyznaje dodatek motywacyjny po zasiêgniêciu opinii Burmistrza Krotoszyna.
8. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.
9. Nauczyciel przeniesiony do pracy w innej szkole zgodnie z art. 18 ustawy - Karta Nauczyciela dodatek motywacyjny
ustala dyrektor szko³y, do której nauczyciel zosta³ przeniesiony po zasiêgniêciu opinii dyrektora szko³y poprzedniej.
10. Decyzje o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szko³y przekazuje siê w formie
pisemnej.
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11. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielom:
1) sta¿ystom w okresie odbywania sta¿u,
2) za okres urlopu na poratowanie zdrowia,
3) w okresie przebywania w stanie nieczynnym,
4) w okresach, w których nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze.
12. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§5. Dodatki funkcyjne
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y przys³uguje dodatek
funkcyjny w wysokoci okrelonej w ust. 12.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y dyrektor przyznaje dodatek funkcyjny, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza Krotoszyna.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y
ustala Burmistrz Krotoszyna.
4. Przy ustalaniu wysokoci dodatku pracodawca
uwzglêdnia w szczególnoci:
1) strukturê organizacyjn¹ szko³y (liczbê uczniów, iloæ oddzia³ów oraz liczbê uczniów na oddzia³),
2) z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska
kierowniczego lub pe³nionej funkcji,
3) liczbê stanowisk kierowniczych w szkole,
4) warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne oraz demograficzne i geograficzne, w jakich szko³a funkcjonuje.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli
powierzenie stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca
 od tego dnia.
6. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyj-

nego z up³ywem tego okresu, a w razie wczeniejszego
odwo³ania  z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie ze stanowiska lub funkcji, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o
pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie stanu nieczynnego, w okresach, za
które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych przyczyn
obowi¹zków zwi¹zanych z powierzonym stanowiskiem, a
je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
8. Dodatek funkcyjny w wysokoci ustalonej dla dyrektora szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech
miesi¹cach nieobecnoci dyrektora szko³y z przyczyn innych
ni¿ urlop wypoczynkowy.
9. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
10. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania lub
zajêcia, oraz w zale¿noci od sprawowanej funkcji przys³uguje
dodatek funkcyjny z tym, ¿e nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy - w wysokoci okrelonej w ust. 12,
2) funkcjê doradcy metodycznego w wysokoci od 5% do
30% wynagrodzenia zasadniczego wynikaj¹cego ze stawki
osobistego zaszeregowania,
3) funkcjê opiekuna sta¿u zgodnie z art. 9c, ust. 4 ustawy 
Karta Nauczyciela w wysokoci okrelonej w ust. 12.
11. W przypadku nabycia uprawnieñ do dodatków z tytu³u
pe³nienia funkcji wychowawcy klasy i opiekuna sta¿u przys³uguj¹ obydwa dodatki. Dodatek funkcyjny z tytu³u pe³nienia
obowi¹zków opiekuna sta¿u przys³uguje za ka¿d¹ osobê odbywaj¹c¹ sta¿ i powierzon¹ danemu nauczycielowi.
12. Dodatek funkcyjny z tytu³u opiekuna sta¿u zostaje
zawieszony na czas usprawiedliwionej nieobecnoci nauczyciela realizuj¹cego sta¿, trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ jeden miesi¹c.
13. Tabela wysokoci dodatków funkcyjnych:
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14. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§6. Dodatek za warunki pracy
1. Nauczycielom i wychowawcom przys³uguj¹ dodatki
za pracê w warunkach trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
2. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje za prowadzenie przez nauczyciela:
1) zajêæ dydaktycznych w szko³ach (oddzia³ach) przysposabiaj¹cych do pracy w wysokoci 5% za ka¿d¹ godzinê
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
2) zajêæ rewalidacyjno  wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim w
wysokoci 10% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
3) zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych w szko³ach
podstawowych w wysokoci 10% stawki godzinowej za
ka¿d¹ przeprowadzon¹ w tych klasach godzinê nauczania
w danym oddziale.
4) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kszta³cenia specjalnego w wysokoci 10% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek za pracê w warunkach trudnych przys³uguje
nauczycielowi prowadz¹cemu zajêcia z dzieæmi i m³odzie¿¹
niepe³nosprawn¹ w oddzia³ach integracyjnych w wysokoci
10% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek przys³uguje nauczycielowi, który w danym
miesi¹cu przepracowa³ co najmniej 40 godzin w warunkach
okrelonych w ust. 3. Dodatek nie ulega podwy¿szeniu chocia¿by nauczyciele przepracowali w warunkach uci¹¿liwych
wiêcej ni¿ 40 godzin miesiêcznie.
5. Pracownikowi wykonuj¹cemu w danym miesi¹cu pracê w warunkach o ró¿nym stopniu uci¹¿liwoci przys³uguje
jeden dodatek wed³ug najwy¿szego stopnia uci¹¿liwoci.
6. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca
siê z do³u.
§7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
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 nauczyciela.
2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela 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 liczy siê za pe³n¹
godzinê.

3. 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 oraz za
dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy z wyj¹tkiem:
1) dwóch dni opieki nad dzieckiem do lat 14,
2) urlopu okolicznociowego okrelonego przepisami prawa
pracy,
3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu
kszta³cenia i doskonalenia.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie móg³
ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, w
szczególnoci w zwi¹zku z: zawieszeniem zajêæ z powodu
epidemii lub mrozów, wyjazdem dzieci na wycieczki lub na
imprezy realizowane w ramach programu nauczania, rekolekcjami, udzia³em nauczyciela w konferencji metodycznej w
przypadku skierowania przez dyrektora szko³y, - traktuje siê
jako godziny faktycznie odbyte.
5. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy  za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ okrelony w art. 42 ust. 3 ustawy  Karta
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, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak¿e
wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze
godzin przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru zajêæ okrelonego w umowie o pracê. W
razie zastêpowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli
zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin  za faktycznie
zrealizowane godziny zastêpstw przys³uguje wynagrodzenie
wed³ug zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
7. Nauczycielowi nie przys³uguje wynagrodzenie za czas
nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy. Stawkê wynagrodzenia za jeden dzieñ niewykonania pracy ustala siê
dziel¹c wszystkie sk³adniki wynagrodzenia wyp³acane z góry
przez iloæ dni w danym miesi¹cu.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
§8. Specjalny fundusz nagród
Kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, uwzglêdniaj¹c w szczególnoci osi¹gniêcia w
zakresie pracy dydaktycznowychowawczej, pracy opiekuñczowychowawczej oraz realizacji innych zadañ statutowych
szko³y, sposób podzia³u rodków na nagrody do dyspozycji
organu prowadz¹cego i dyrektorów szkó³, tryb zg³aszania
kandydatów do nagród oraz zasady przyznania nagród dla
nauczycieli, dyrektorów szkó³ i przedszkoli, których organem
prowadz¹cym jest Miasto i Gmina Krotoszyn, zgodnie z art.
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49 ust.2 ustawy  Karta Nauczyciela, zosta³y okrelone w
odrêbnym regulaminie.

wego wymiaru zajêæ dydaktycznych, wychowawczych, opiekuñczych obowi¹zuj¹cych na tych stanowiskach.
§11. Postanowienia koñcowe

§9. Inne sk³adniki wynagrodzenia
1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze, a nie
otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje
odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczane jak
za godzinê ponadwymiarow¹, w wymiarze do 4/18 tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ.
2. 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.
§10. Obowi¹zkowy wymiar godzin
Obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ nauczyciela zatrudnionego w pe³nym wymiarze, prowadz¹cego zajêcia wynikaj¹ce
z wymiaru obowi¹zuj¹cego na ró¿nych stanowiskach, ustala
siê proporcjonalnie do tygodniowej liczby godzin obowi¹zko-

1. Regulamin obowi¹zuje od 1 stycznia 2008r. do 31
grudnia 2008r.
2. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj¹ przepisy ustawy  Karta Nauczyciela oraz
przepisy prawa pracy.
4.

Regulamin uzgodniono ze zwi¹zkami zawodowymi.

§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Krotoszyna.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹ca Rady
() Zofia Jamka
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UCHWA£A Nr XVII/125/2007 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia regulaminu na 2008 rok okrelaj¹cego wysokoæ nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach owiatowych prowadzonych przez Miasto i Gminê Krotoszyn
Na podstawie art. 54 ust 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku  Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674,
z póniejszymi zmianami), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z póniejszymi zmianami)
uchwala siê, co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê regulamin na 2008 rok okrelaj¹cy wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach owiatowych prowadzonych
przez Miasto i Gminê Krotoszyn.
2. Regulamin dotyczy nauczyciela posiadaj¹cego kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionego
w wymiarze nie mniejszym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wy-

miaru zajêæ w placówce owiatowej po³o¿onej na terenie
wiejskim prowadzonej przez Miasto i Gminê Krotoszyn.
§2. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w §1 ust. 2 przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem, w wysokoci uzale¿nionej od liczby cz³onków rodziny, wyp³acany co miesi¹c w wysokoci:
1) 3,1% miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za
pracê pracowników, ustalonego w odrêbnych przepisach
zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem dla 1
osoby,
2) 3,6% minimalnego wynagrodzenia  dla 2 osób,
3) 4,0% minimalnego wynagrodzenia  dla 3 osób,
4) 4,5% minimalnego wynagrodzenia  dla 4 i wiêcej osób.

