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UCHWA£A Nr XI/67/2007 RADY GMINY CHOCZ
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalania regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, dodatku za wys³ugê lat oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia
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 zmianami) oraz art. 30 ust. 6 i 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz.
674 ze zmianami) Rada Gminy Chocz uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne
sk³adniki wynagrodzenia stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Jan Woldañski

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XI/67/2007
Rady Gminy Chocz
z dnia 28 grudnia 2007 r.

REGULAMIN
OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ ORAZ SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM DODATKÓW:
MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, DODATKU ZA WYS£UGÊ LAT I ZA WARUNKI PRACY
ORAZ NIEKTÓRE INNE SK£ADKI WYNAGRODZENIA
§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub
placówkê albo zespó³ szkó³ lub placówek, dla której organem prowadz¹cym jest gmina Chocz,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w
pkt 1,
3) roku kalendarzowym  nale¿y przez to rozumieæ okres
pracy szko³y od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku,
4) klasie  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
5) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin, o którym mowa w art. 42, ust. 3 KN.
7) wynagrodzeniem zasadniczym - nale¿y przez to rozumieæ
minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli okrelone w rozporz¹dzeniu 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
prace w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze
zmianami).
DODATEK MOTYWACYJNY
§2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych 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,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cej szczególnej opieki;
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
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a) systematyczne i efektywne przygotowanie siê do przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,

d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.

c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zanie siê z poleceñ s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) posiadanie wyró¿niaj¹cej oceny pracy;
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,

§3. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e
byæ wy¿szy ni¿ 20% jego wynagrodzenia zasadniczego, a dla
dyrektora 30% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony,
nie krótszy ni¿ dwa miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok
kalendarzowy.
3. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania
warunków, o których mowa w §3, ustala dyrektor,
a w stosunku do dyrektora  Wójt Gminy w Choczu.
4. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
Dodatek funkcyjny

b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
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§4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny:
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2. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielom, którym
powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w ust. 1 i 2, uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê uczniów
i oddzia³ów, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego
stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki
pracy szko³y oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne, w jakich szko³a funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora  Wójt Gminy
2) dla wicedyrektora  dyrektor szko³y.
§5. 1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e nauczycielowi
któremu powierzono:




















2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie
przys³uguj¹ 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 nauczycie zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeli zaprzestanie
tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego
dnia.
3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w §3 ust. 1, nie
wy³¹cza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w §4
ust. 1 i §5 ust. 1.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

1) wychowawstwo klasy  w wysokoci 50 z³.
2) funkcjê opiekuna sta¿u  w wysokoci 30 z³.
§6. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §4 ust. 1 i 2 oraz §5 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji, a jeli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca  od tego dnia.

Dodatek za warunki pracy
§7. 1. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje, nauczycielom:
1) szkó³ podstawowych prowadz¹cym zajêcia w klasach ³¹czonych  w wysokoci 25% stawki godzinowej za ka¿d¹
przepracowan¹ w tych klasach godzinê nauczania,
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2) prowadz¹cych zajêcia rewalidacyjno  wychowawcze z
dzieæmi upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim 
20% stawki godzinnej,
3) prowadz¹cym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego  20% stawki godzinowej.
§8. 1. Wysokoæ dodatku za warunki pracy, z uwzglêdnieniem warunków, o których mowa w §8, ustala dla nauczyciela
dyrektor, a dla dyrektora  Wójt Gminy,
2. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z góry.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW
§9. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
nauczyciela ustala siê: dziel¹c przyznaj¹ nauczycielowi stawkê
wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeli 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.
2. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw ustala siê i wyp³aca wed³ug stawki osobistego zaszeregowania
 art. 35 ust. 2a
3. 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.
4. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w §9,
przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.

5. Ustalenie pensum w etacie ³¹czonym np. nauczyciel
muzyki uczy w szkole 14 godzin, uzupe³nia w wietlicy
6 godzin. Wymiar etatowy wylicza siê wg nastêpuj¹cego
wzoru:
14/18 + 6/26 = 0,77+ 0,23 = 1 etat
Pensum = 20 godzin
DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§10. 1. Zgodnie z art. 33 ust. 1 KN dodatek przys³uguje
nauczycielowi od pierwszego dnia miesi¹ca rozpoczynaj¹cego 4 rok pracy w wysokoci 3% wynagrodzenia zasadniczego.
Maksymalna wysokoæ dodatku wynosi 20% wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Pracownikowi zalicza siê wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ, bez wzglêdu na sposób ustalania
stosunku pracy.
3. Przez okres zatrudnienia nale¿y rozumieæ pracê wykonan¹ w ramach umowy o pracê.
4. Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych,
np. umowy zlecenia, umowy o dzie³o nie uwzglêdnia siê przy
ustalaniu tego dodatku.
5. Nauczycielowi pracuj¹cemu jednoczenie w kilku szko³ach w wymiarze nie przekraczaj¹cym obowi¹zuj¹cego
wymiaru zajêæ, w ka¿dej z tych szkó³ wyp³aca siê dodatek za
wys³ugê lat uwzglêdniaj¹c ca³y okres zatrudnienia. Wysokoæ
wynagrodzenia ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru
godzin wiadczonych z ka¿dej ze szkó³. Do okresu zatrudnienia nie wlicza siê okresu pracy w innym zak³adzie, w którym
pracownik jest lub by³ jednoczenie zatrudniony. Do okresu
dodatkowego zatrudnienia nie podlegaj¹ zaliczeniu okresy
podstawowego zatrudnienia.
6. Przy ustalaniu dodatku wlicza siê tak¿e inne okresy, np.
pobieranie zasi³ku dla bezrobotnych oraz pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym ustalanym na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 310).
7. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi w
pe³nej wysokoci tak¿e za okres urlopu dla poratowania
zdrowia.
8. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry.

