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646
UCHWA£A Nr XVII/76/07 RADY GMINY SONIE
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne sk³adniki
wynagrodzenia, a tak¿e szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego w 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, ze zm) oraz art. 30 ust. 6, 10, i 10a i art. 54 ust. 7
w zwi¹zku z art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
 Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz art.
4, ust. 1 w zwi¹zku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r
o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz.
2253) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulaminy okrelaj¹ce niektóre zasady
wynagradzania oraz zasady przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w owiatowych jednostkach organizacyjnych
na terenie Gminy Sonie dodatków do wynagrodzeñ:
1) Postanowienia wstêpne stanowi¹ za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;
2) Regulamin przyznawania dodatku za wys³ugê lat dla nauczycieli, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y;
3) Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do uchwa³y;
4) Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do uchwa³y;

7) Regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli, stanowi¹cy za³¹cznik nr 7 do uchwa³y.
8) Wysokoæ i warunki wyp³acania nagród ze specjalnego
funduszu nagród
9) Postanowienie koñcowe stanowi¹ za³¹cznik nr 9.
§2. Uchwa³a ma zastosowanie do wynagrodzeñ nale¿nych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§3. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a nr V/25/07Rady Gminy Sonie z dnia 27 lutego 2007
r.. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia, a tak¿e szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego w 2007 r.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

5) Regulamin przyznawania dodatku za warunki pracy dla
nauczycieli, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do uchwa³y;

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sonie
() Krzysztof Bochen

6) Regulamin wynagradzania za godziny ponad wymiarowe
I dorane, stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do uchwa³y;

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

POSTANOWIENIA WSTÊPNE
Niniejszy regulamin stosuje siê do nauczycieli zatrudnionych w szko³ach podstawowych, publicznych przedszkolach
i gimnazjach prowadzonych przez Gminê Sonie.
1. Regulamin okrela w szczególnoci:

3) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw;
4) Wysokoæ i szczegó³owe zasady przyznawania oraz
wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

1) wysokoæ stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki ich
przyznawania;

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

2) szczegó³owe warunki przyznawania dodatku za wys³ugê lat;

1) regulaminie  rozumie siê przez to regulamin okrelaj¹cy
wysokoæ oraz szczególne warunki przyznawania nauczy-
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cielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za niektóre inne sk³adniki
wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw,
a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania
i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
2) Karcie Nauczyciela  rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr
97, poz. 674 ze zm.).
3) rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ 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 wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy.
4) organie prowadz¹cym szko³ê, przedszkole - rozumie siê
przez to Gminê Sonie.
5) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê
podstawow¹, zespó³ szkó³, gimnazjum dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Sonie.
6) dyrektorze  nale¿y rozumieæ dyrektora jednostki organizacyjnej samorz¹du terytorialnego o której mowa w pkt 1
postanowieñ wstêpnych.

7) nauczycielach bez bli¿szego okrelenia  rozumie siê przez
to nauczycieli o których mowa w pkt 1 postanowieñ
wstêpnych.
8) roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y, placówki owiatowej od 01 wrzenia danego roku
do 31 sierpnia roku nastêpnego.
9) klasie  nale¿y przez to rozumieæ oddzia³ ,
10) uczniu  rozumie siê przez to tak¿e wychowanka,
11) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin, o którym mowa w §1, pkt 1 rozporz¹dzenia,
12) zak³adowej organizacji zwi¹zkowej  rozumie siê przez to
Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Soniach dzia³aj¹cej na terenie
Gminy Sonie.
3. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepe³nym wymiarze
czasu pracy poszczególne sk³adniki wynagrodzenia przys³uguj¹ w czêci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile
postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
4. 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.

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU ZA WYS£UGI LAT DLA NAUCZYCIELI.
Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat zgodnie
z postanowieniem art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 Nr 97, poz. 674 ze
zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu
wolnym od pracy a w szczególnoci:
1. Dodatek za wys³ugê lat 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.

2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi w pe³nej wysokoci tak¿e 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.
3. Podstaw¹ do ustalenia sta¿u pracy, od którego uzale¿niona jest wysokoæ dodatku za wys³ugê lat stanowi¹ oryginalne dokumenty (wiadectwa pracy, ksi¹¿eczka wojskowa itp.), albo uwierzytelnione odpisy tych dokumentów.
4. Ustalenia sta¿u pracy, od którego uzale¿niona jest wysokoæ dodatku za wys³ugê lat dokonuje dyrektor szko³y
zatrudniaj¹cy nauczyciela, a dla dyrektora Wójt Gminy
Sonie w formie pisemnej.
3. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI
1. W ka¿dej szkole tworzy siê fundusz przeznaczony na
dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokoci zgodnej z uchwa³¹ bud¿etow¹ Gminy Sonie i wynosz¹cy
2,50% planowanych rodków na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli.
2. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzale¿nione jest od przepracowania w szkole co najmniej
4 miesiêcy.
3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien
byæ zró¿nicowany w zale¿noci od spe³nienia kryteriów,
o których mowa w ust. 4.
4. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela lub jego wysokoci uwzglêdnia siê:
1) udokumentowane osi¹gniêcia edukacyjne uczniów;
2) osi¹gniêcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach dzia³añ,
zwi¹zanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów poprzez kszta³towanie postaw odpowiedzialnoci za w³asn¹ edukacjê, planowanie w³asnej przysz³oci, pracy nad sob¹ oraz w³aciwych postaw moralnych i spo³ecznych;
4) skuteczne przeciwdzia³anie agresji, patologiom i uzale¿nieniom;
5) aktywne i efektywne dzia³ania na rzecz uczniów potrzebuj¹cych opieki, z uwzglêdnieniem ich potrzeb,
w szczególnoci w sta³ej wspó³pracy z rodzicami, w³aciwymi instytucjami i osobami wiadcz¹cymi pomoc
socjaln¹;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystoci szkolnych;
7) udzia³ w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa
w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szko³ach publicznych;
8) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi w szkole;
9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie
uzdolnionego;
11) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych
metod nauczania i wychowania we wspó³pracy z organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny oraz innymi
instytucjami wspomagaj¹cymi;

13) realizacja zadañ i podejmowanie inicjatyw istotnie
zwiêkszaj¹cych udzia³ i rolê szko³y w rodowisku lokalnym.
5. Przy ustalaniu wysokoci dodatku motywacyjnego dla
dyrektora, poza warunkami wymienionymi w ust. 4 i
odnosz¹cymi siê równie¿ do stanowiska dyrektora dodatek ró¿nicuje siê w zale¿noci od spe³nienia ni¿ej wymienionych kryteriów, a w szczególnoci:
1) skuteczne zarz¹dzanie szko³¹, zapewniaj¹ce ci¹g³y rozwój i doskonalenie jakoci jej pracy;
2) w³aciw¹ wspó³pracê z organem prowadz¹cym i nadzoruj¹cym szko³ê;
3) wspó³dzia³anie z organami szko³y i zwi¹zkami zawodowymi;
4) osi¹gniêcia szko³y w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuñczej;
5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadañ, samokszta³ceniu i doskonaleniu zawodowym;
6) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej;
7) zaanga¿owanie i uzyskiwane wyniki pracy;
8) merytoryczne i ¿yczliwe za³atwianie spraw osobowych
pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców;
9) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych;
10) promocja szko³y na zewn¹trz.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony nie
krótszy ni¿ 4 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.
7. Dodatek motywacyjny nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 2% i wy¿szy
ni¿ 10,0% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego
8. Wysokoæ dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania warunków,
o których mowa w §6, dla nauczycieli ustala dyrektor,
a w stosunku do dyrektora - Wójt Gminy Sonie.
9. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê w okresach miesiêcznych z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
10. Decyzjê o przyznaniu okrelonej stawki dodatku motywacyjnego nauczyciel lub dyrektor otrzymuje w formie
pisemnej.
11. Dodatek motywacyjny nie ma charakteru roszczeniowego
i stanowi dodatkowe wyró¿nienie pracy nauczyciela
dyrektora placówki owiatowej. Dodatek mo¿e otrzymaæ
nauczyciel zatrudniony co najmniej w ½ obowiàzujàcego
czasu pracy.
12. Nauczycielom uzupe³niaj¹cym etat w innej szkole dodatek
motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej w
uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI
1. Nauczycielom, którym powierzono w owiatowych jednostkach organizacyjnych stanowisko kierownicze przys³uguje
dodatek funkcyjny w wysokoci okrelonej w poni¿szej tabeli:
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redniego gwarantowanego przez pañstwo wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty w danym roku kalendarzowym.

st¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji
okrelonej w pkt 5, a je¿eli powierzenie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.

2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektorów ustala
Wójt Gminy, uwzglêdniaj¹c m.in. wielkoæ szko³y, jej
warunki organizacyjne, zmianowoæ, z³o¿onoæ zadañ
wynikaj¹cych z pe³nienia funkcji kierowniczej, warunki
lokalowe, liczbê obiektów oraz wyników pracy szko³y.

9. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze
lub funkcjê okrelon¹ w pkt 5 na czas okrelony, traci
prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem tego okresu,
a w razie wczeniejszego odwo³ania  z koñcem miesi¹ca
w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.

3. Wójt Gminy Sonie mo¿e podwy¿szyæ wysokoæ dodatku
funkcyjnego okrelonego w pkt 1 niniejszego regulaminu
w granicach posiadanych rodków.
4. Wysokoæ dodatków funkcyjnych osób wymienionych
w pkt 5 niniejszego za³. do regulaminu ustala dyrektor
w ramach przyznanych rodków na dany rok.
5. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi,
któremu powierzono:
a) wychowawstwo klasy  w wysokoci 2%
b) funkcjê opiekuna sta¿u  w wysokoci 1%
-

redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o
którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

6. Dodatek, o którym mowa w pkt 5 lit. b niniejszego
regulaminu przys³uguje za ka¿dego nauczyciela sta¿ystê
powierzonego opiece.
7. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w pkt 1 nie
wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa
w pkt 5 lit. b.
8. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym na-

10. Dodatek funkcyjny zwi¹zany jest ze stanowiskiem, wykonywaniem zadañ wychowawcy klasy lub opiekuna sta¿u,
przys³uguje równie¿ osobie, której powierzono odpowiednie obowi¹zki w zastêpstwie innej osoby, jeli jej nieobecnoæ w pracy przekracza 2 miesi¹ce, z wyj¹tkiem wychowawcy klasy, któremu dodatek przys³uguje po 1 miesi¹cu.
11. 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 z innych powodów obowi¹zków, do
których jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie
pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
12. Nauczycielom szkó³ podstawowych i gimnazjów przys³uguje dodatek za wychowawstwo klasy za ka¿dy przydzielony opiece wychowawczej oddzia³ szkolny niezale¿nie od
wymiaru zatrudnienia nauczyciela.
13. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU ZA WARUNKI PRACY
1. Nauczycielowi przys³uguje miesiêczny dodatek za warunki
pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia
warunkach okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34, ust. 2 Karty Nauczyciela.
2. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzale¿niona
jest od:
1) stopnia trudnoci, uci¹¿liwoci oraz szkodliwoci dla
zdrowia realizowanych prac lub zajêæ;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach,
o których mowa w ust. 1.
3. Nauczycielom przys³uguj¹ miesiêczne dodatki za trudne
warunki pracy:
1) nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cych
zajêcia w klasach ³¹czonych przys³uguje dodatek
w wysokoci: 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê nauczania;
2) nauczycielom szkó³, którzy prowadz¹ nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kszta³cenia
specjalnego przys³uguje dodatek w wysokoæ: 2,0%

stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych
klasach lub z tym uczniem godzinê nauczania.
4. 1. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych, z zastrze¿eniem
ust. 2, uznaje siê realizowanie zajêæ wymienionych w pkt
3 i prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹, których stan
zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa
w §2 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoci u osób w wieku do 16. roku ¿ycia (Dz.U. Nr
17, poz. 162), uzasadnia koniecznoæ sprawowania sta³ej
opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych 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).
2. Nauczycielom z tytu³u pracy w warunkach okrelonych w
ust. 1 przys³uguje dodatek w wysokoci ustalonej dla
odpowiedniej kategorii za trudne warunki pracy, zwiêkszony o 2,0% ich wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZIN DORANYCH ZASTÊPSTW
Nauczycielom przys³uguje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 2 oraz art. 35 ust.
2 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r Nr 97, poz. 674 ze zm.), a w szczególnoci:
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone nauczycielowi 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.
2. Godziny ponadwymiarowe, przypadaj¹ce w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy, a przede wszystkim
z powodu:
a) zawieszenia zajêæ z powodu klêski ¿ywio³owej lub
mrozów,
b) wyjazdu dzieci na wycieczki lub obozy.

c) choroby ucznia nauczanego indywidualnie trwaj¹c¹
nie d³u¿ej ni¿ 1 tydzieñ
d) wykonywaniem przez nauczyciela innych czynnoci
zleconych mu przez prze³o¿onego, na podstawie delegacji s³u¿bowej wystawionej przez dyrektora szko³y
traktuje siê jako godziny faktycznie przepracowane.
3. W tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia
rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje
siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 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
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jednak¿e wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
4. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ ustala
siê dziel¹c sumê stawki wynagrodzenia zasadniczego przez
miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych.
5. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
nauczyciela, o której mowa w pkt 4, ustala 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.
6. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wy³¹czenie
koniecznoci realizacji programu nauczania, nauczyciel

mo¿e byæ zobowi¹zany do odp³atnej pracy w godzinach
ponadwymiarowych lub godzin doraênego zastêpstwa,
zgodnie z posiadan¹ specjalnoci¹, których liczba nie
mo¿e przekroczyæ 1/4 tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ. Przydzielenie nauczycielom wiêkszej
liczby godzin ponadwymiarowych mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za jego zgod¹ w wymiarze nie przekraczaj¹cym 1/4
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doranych
zastêpstw wyp³aca siê z do³u, najpóniej do trzeciego dnia
nastêpnego miesi¹ca.

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY
Nauczycielom przys³uguje dodatek mieszkaniowy zgodnie
z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
a w szczególnoci:
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek mieszkaniowy wyp³acany co miesi¹c w wysokoci:
1) dla 1 osoby  2%,
2) dla 2 osób - 4%,
3) dla 3 osób - 6%
4) dla 4 i wiêcej osób  9%
-

miesiêcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta¿ysty z pe³nymi kwalifikacjami.

2. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych
z³otych w ten sposób, ¿e kwotê do 0,49 z³ pomija siê, a
kwotê co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla siê do pe³nego z³otego
w górê.
3. Do osób, o których mowa w pkt 1 zalicza siê nauczyciela,
wspó³ma³¿onka oraz wspólnie z nimi zamieszkuj¹ce dzieci
do lat 26, je¿eli nie maj¹ w³asnych róde³ dochodów.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym przys³uguje
tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w pkt 1.
Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który
bêdzie im wyp³aca³ dodatek.

5. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u
prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
6. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.
7. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy,
a tak¿e w okresach:
a) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
b) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach,
c) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
d) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do
s³u¿by zawarta by³a umowa o pracê na czas okrelony,
dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na
który umowa ta zosta³a zawarta.
8. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela lub na
wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych ma³¿onkami.
9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi
Wójt Gminy Sonie.
10. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z do³u, najpóniej
trzeciego dnia nastêpnego miesi¹ca.
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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYSOKOÆ I WARUNKI WYP£ACANIA NAGRÓD ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
1. Sposób podzia³u rodków oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze okrela
odrêbna uchwa³a.

z okazji obchodów jubileuszu lub wiêta szko³y lub w innych dniach  w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
w przypadku gdy ten dzieñ jest dniem wolnym od pracy,
nagroda wyp³acana jest w dniu poprzedzaj¹cym ten dzieñ.

2. Nagrody wyp³acane s¹ w Dniu Edukacji Narodowej. Nagrody mog¹ byæ równie¿ wyp³acane w czasie uroczystoci

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XVII/76/07
Rady Gminy Sonie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Postanowienia koñcowe:
Okrela siê nastêpuj¹ce formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom wiadczeñ:
1) w dokumencie stwierdzaj¹cym nawi¹zanie stosunku pracy  je¿eli wiadczenie przys³uguje od dnia nawi¹zania
stosunku pracy,
2) odrêbnym dokumentem  je¿eli wiadczenie przyznawane
jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy
albo ulega zmianie jego wysokoæ,
3) w dokumencie zmieniaj¹cym wynagrodzenie zasadnicze 
je¿eli wraz ze zmian¹ wynagrodzenia zasadniczego ulega
równie¿ zmianie wysokoæ wiadczenia.
2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub
ustalenia nauczycielom wiadczeñ, o jakich mowa w pkt 1,
mo¿na stosowaæ ³¹cznie do kilku wiadczeñ, w razie zbiegu
terminów ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia
nabycia prawa.

3. rodki finansowe przeznaczone na wyp³atê wiadczeñ
stanowi¹cych sk³adniki wynagrodzenia nauczycieli oraz rodki na wyp³atê nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
naliczane s¹ w planach finansowych poszczególnych szkó³.
4. £¹czna wysokoæ wyp³acanych wiadczeñ nie mo¿e
przekroczyæ kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, bez ich zmiany. Organ prowadz¹cy szko³ê mo¿e
dokonaæ zwiêkszenia rodków na wyp³atê w/w wiadczeñ.
5. Przepisy uchwa³y stosuje siê od dnia 01 stycznia do
dnia 31 grudnia 2008 r.
6. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj¹ przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa
pracy.
7. Projekt regulaminu zosta³ uzgodniony w trybie art. 30,
ust. 6a Karty Nauczyciela tj. Zarz¹dem Oddzia³u ZNP
w Soniach.

