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UCHWA£A Nr XV/199/2007 RADY POWIATU W PILE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za wys³ugê lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw, przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach, placówkach owiatowych, opiekuñczo-wychowawczych oraz
w orodku adopcyjno-opiekuñczym prowadzonych przez Powiat Pilski.
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr
102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), oraz art. 30 ust.
6, ust. 6a, art. 49, ust 2, art. 54 ust. 7, art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r., Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr
158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369),
w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem 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, z 2006 r., Nr 43, poz.
293 z 2007 r., Nr 56, poz. 372) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê ,, regulamin okrelaj¹cy wysokoæ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wys³ugê lat, za warunki pracy, wynagro-

dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw, przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach, placówkach
owiatowych, opiekuñczo-wychowawczych oraz w orodku
adopcyjno-opiekuñczym prowadzonych przez Powiat Pilski.
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3. Traci moc uchwa³a Nr IV/51/2007 Rady Powiatu w Pile
z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w szko³ach, placówkach owiatowych, opiekuñczo-wychowawczych oraz orodkach adopcyjno-opiekuñczych prowadzonych przez Powiat Pilski.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹cy Rady
() Miros³aw Mantaj

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XV/199/07
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 grudnia 2007 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO NAUCZYCIELOM
ZATRUDNIONYM W SZKO£ACH, PLACÓWKACH OWIATOWYCH, OPIEKUÑCZO-WYCHOWAWCZYCH
ORAZ ORODKACH ADOPCYJNO-OPIEKUÑCZYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PILSKI.
ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne
§1. Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach i
placówkach prowadzonych przez Powiat Pilski, zwany dalej
Regulaminem, okrela:
- szczegó³owe warunki przyznawania oraz wysokoæ stawek
dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy,
- sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw,

- wysokoæ i warunki wyp³acania nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy,
- zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokoæ.
§2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie siê przez to szko³ê, placówkê owiatow¹,
placówkê opiekuñczo-wychowawcz¹, orodek adopcyjnoopiekuñczy lub zespó³ szkó³ (placówek) prowadzonych
przez Powiat Pilski,
2) roku szkolnym - rozumie siê przez to okres pracy szko³y od
1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku nastêpnego,
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du niezdolnoci do pracy wskutek choroby, b¹d sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek
z ubezpieczenia spo³ecznego.

3) klasie - rozumie siê przez to tak¿e oddzia³ lub grupê
wychowawcz¹,
4) uczniu - rozumie siê przez to tak¿e wychowanka,
5) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - rozumie
siê przez to tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin
zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych,
prowadzonych bezporednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, przez nauczycieli zatrudnionych w
pe³nym wymiarze zajêæ wed³ug norm okrelonych w art.
42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta
Nauczyciela.

6. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§6. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego okrela §6 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w §5 ust. 3
Regulaminu.
2. Podstawê obliczania dodatku stanowi wynagrodzenie
zasadnicze nauczyciela.

§3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkó³.

3. Dodatek nie mo¿e przewy¿szaæ dla:

2. Regulaminu nie stosuje siê do pracowników szkó³ nie
bêd¹cych nauczycielami.

1) dyrektora - 50% podstawy jego wynagrodzenia,

§4. Ustalenia wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela,
proporcjonalnie do realizowanego wymiaru zajêæ oraz stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji, dokonuje
dyrektor szko³y, a w stosunku do dyrektora organ prowadz¹cy
szko³ê - na podstawie przepisów okrelaj¹cych minimalne
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

2) wicedyrektora - 25% podstawy jego wynagrodzenia,
3) nauczyciela - 20% podstawy jego wynagrodzenia.
4. Dodatek przyznaje siê na czas okrelony, na okres nie
krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 8 miesiêcy.
5. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y,
a dyrektorowi Starosta.

ROZDZIA£ II

6. Warunkiem nabycia prawa do dodatku jest przepracowanie w danej szkole co najmniej jednego roku szkolnego.

Dodatki

7. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycielowi, zatrudnionemu co najmniej w wymiarze 1/2 etatu.

§5. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat.
2. Wysokoæ dodatku okrela art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.

8. Wysokoæ dodatku dla dyrektora zale¿y od oceny jego
osi¹gniêæ w zakresie: racjonalnej polityki kadrowej i gospodarczej, celowego i oszczêdnego wydatkowania rodków
finansowych, dba³oci o maj¹tek szkolny oraz o wizerunek
szko³y w rodowisku.

3. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia
oraz innych okresów uprawniaj¹cych nauczycieli do dodatku
za wys³ugê lat okrela §7 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 z pón. zm.).

9. rodki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, z wy³¹czeniem dyrektorów, wylicza siê mno¿¹c
sumê wynagrodzeñ zasadniczych nauczycieli w poszczególnych szko³ach przez wskanik 0,03.

4. Dodatek przys³uguje:

10. rodki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla dyrektorów przeznacza siê z kwoty odpisu wynosz¹cego 30%
wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów szkó³.

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;

§7. 1. Nauczycieli uprawnionych do uzyskania dodatku
funkcyjnego okrela §5 rozporz¹dzenia, o którym mowa w §5
ust. 3 Regulaminu. Ustala siê dodatek funkcyjny dla doradców metodycznych w wysokoci do 30% wynagrodzenia
zasadniczego.

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
5. Dodatek przys³uguje za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek
ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powo/
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2. Wysokoæ pozosta³ych dodatków funkcyjnych okrela
tabela:
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3. Przy ustalaniu wysokoci dodatku uwzglêdnia siê w
szczególnoci: wielkoæ szko³y (zespo³u szkó³), warunki organizacyjne, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych ze stanowiska kierowniczego lub pe³nionej funkcji, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szko³y oraz jej mo¿liwoci
finansowe.
4. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego lub objêcie funkcji uprawniaj¹cej do dodatku, a je¿eli powierzenie stanowiska (funkcji)
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcjê na czas okrelony, traci prawo do dodatku z koñcem
miesi¹ca, w którym up³yn¹³ ten okres. Dotyczy to równie¿
wczeniejszego odwo³ania ze stanowiska lub funkcji.
6. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie za który nie
przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po up³ywie dwóch miesiêcy od
zaprzestania pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do
których jest przypisany ten dodatek.
7. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y przys³uguje wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi pe³ni¹cemu obowi¹zki dyrektora od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po up³ywie dwóch miesiêcy zastêpstwa.
8. Dyrektorom szkó³ oraz nauczycielom wykonuj¹cym
zadania doradcy metodycznego wysokoæ dodatków funkcyjnych ustala Starosta, pozosta³ym osobom na stanowiskach
kierowniczych lub pe³ni¹cych funkcje kierownicze - dyrektor
szko³y.
9. Okrelenie wysokoci dodatku nastêpuje na podstawie
stawek ustalonych w ustêpie 2 (tabela), w ramach przyznanych rodków finansowych.



10. Dodatki, o których mowa w §7, wyp³aca siê miesiêcznie z góry w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§8. 1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych, uci¹¿liwych
lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przys³uguje z tego
tytu³u dodatek za warunki pracy.
2. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w trudnych warunkach okrela §8 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu.
3. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkach uci¹¿liwych okrela §9 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce miesiêczne stawki dodatku za
trudne warunki pracy dla nauczycieli:
1) praktycznej nauki zawodu szkó³ rolniczych, realizuj¹cych
zajêcia praktyczne w terenie z zakresu produkcji rolinnej,
zwierzêcej i mechanizacji rolnictwa, z wy³¹czeniem instruktorów nauki jazdy, pod warunkiem przepracowania w
terenie co najmniej 1/3 miesiêcznej liczby godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ - 5% wynagrodzenia zasadniczego;
2) poradni psychologiczno - pedagogicznych i poradni specjalistycznych realizuj¹cych badania psychologiczno-pedagogiczne nieletnich i ma³oletnich lub prowadz¹cych
zajêcia grupowe i indywidualne, wynikaj¹ce z zadañ diagnostycznych, doradczych i profilaktycznych z m³odzie¿¹
i dzieæmi niepe³nosprawnymi, upoledzonymi w stopniu
g³êbokim, z zaburzeniami zachowania, zagro¿onymi niedostosowaniem spo³ecznym, uzale¿nieniem, a tak¿e z ich
rodzicami i opiekunami  7,5% wynagrodzenia zasadniczego;
3) szkó³ (oddzia³ów) specjalnych i szkó³ (oddzia³ów) przysposabiaj¹cych do pracy, prowadz¹cych zajêcia dydaktyczne i
wychowawcze, oraz wszystkich nauczycieli prowadz¹cych
nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kszta³cenia specjalnego  20% wynagrodzenia zasadniczego;
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4) szkó³ specjalnych prowadz¹cych zajêcia rewalidacyjnowychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi w
stopniu g³êbokim  30% wynagrodzenia zasadniczego;

nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub
szkodliwych dla zdrowia tylko czêæ obowi¹zuj¹cego wymiaru
zajêæ lub je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ.

5) wychowawców w specjalnych orodkach szkolno  wychowawczych (w tym w internatach) i placówkach opiekuñczo-wychowawczych, realizuj¹cych zajêcia wychowawcze bezporednio z wychowankami lub na ich rzecz  30%
wynagrodzenia zasadniczego;

14. Dodatek wyp³aca siê miesiêcznie z do³u na czas faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany,
oraz za okresy:

6) szkó³ specjalnych w m³odzie¿owych orodkach wychowawczych - 40% wynagrodzenia zasadniczego;
7) wychowawców w m³odzie¿owych orodkach wychowawczych realizuj¹cych zajêcia wychowawcze bezporednio z
wychowankami lub na ich rzecz - 50% wynagrodzenia
zasadniczego.
5. Za prace objête wykazem, o którym mowa w ust. 3,
przys³uguje dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy w wysokoci
10% wynagrodzenia zasadniczego.
6. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych 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.
7. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki
pracy, nauczycielowi przys³uguje prawo do jednego, wy¿szego dodatku.
8. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne oraz
uci¹¿liwe warunki pracy, przys³uguje nauczycielowi prawo do
dodatku z obu tytu³ów.
9. Nauczycielom pracuj¹cym w warunkach szkodliwych
dla zdrowia dodatek przys³uguje w wysokoci:
1) od 10 do 35 z³ miesiêcznie  przy pierwszym stopniu
szkodliwoci,
2) od 20 do 50 z³ miesiêcznie - przy drugim stopniu szkodliwoci,
3) od 30 do 70 z³ miesiêcznie - przy trzecim stopniu szkodliwoci.
10. Nauczycielom wykonuj¹cym pracê w warunkach szkodliwych dla zdrowia dodatek wyp³aca siê, je¿eli stê¿enia lub
natê¿enia czynników szkodliwych przekraczaj¹ najni¿sze dopuszczalne normy lub niemo¿liwe jest zachowanie innych
higienicznych norm pracy.
11. Dodatek przyznaje siê na podstawie wyników badañ
rodowiska pracy (przeprowadzonych przez upowa¿nion¹ jednostkê badawcz¹) stwierdzaj¹cych, ¿e praca jest wykonywana
w warunkach szkodliwych.
12. Dodatek przyznaje siê na okres przejciowy do czasu
poprawy warunków pracy przez wyeliminowanie lub ograniczenie szkodliwoci uzasadniaj¹cych przyznanie dodatku.
13. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub
szkodliwych dla zdrowia ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ.
Dodatek wyp³aca siê w wysokoci proporcjonalnej, je¿eli

1) urlopu macierzyñskiego;
2) urlopu wychowawczego;
3) choroby trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce;
4) niewykonywania pracy z innych przyczyn, za które to
okresy przys³uguje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.
15. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za pracê w warunkach szkodliwych dla zdrowia, dodatku za pracê w trudnych
warunkach albo dodatku za pracê w warunkach uci¹¿liwych
przys³uguje prawo do dwóch, wy¿szych dodatków.
16. Dodatki, o których mowa w §8, wyp³aca siê z do³u.
ROZDZIA£ III
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doranych zastêpstw
§9. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzin¹ ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c sumê stawki przys³uguj¹cego nauczycielowi
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy,
je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa siê w
takich warunkach, przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesiêczn¹ liczbê obowi¹zkowego wymiaru zajêæ nauczyciela 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.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych w organizacji roku szkolnego, dni ustawowo
wolnych od pracy, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ
w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
5. Nauczycielowi przys³uguje wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie
pracodawcy, w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci i m³odzie¿y na wycieczki lub na imprezy,
3) rekolekcjami.
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6. 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
obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub o 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¿e wiêksza ni¿
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca
siê z do³u, za wyj¹tkiem wyp³aty w ramach wynagrodzenia za
czas urlopu wypoczynkowego, naliczonego zgodnie z art. 67
ust. l ustawy - Karta Nauczyciela.
§10. 1. Do wynagrodzenia za godziny doranych
zastêpstw stosuje siê odpowiednio §9.
2. W razie zastêpstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin, za
faktycznie zrealizowane godziny zastêpstw przys³uguje wynagrodzenie wed³ug zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
3. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i dorane zastêpstwa wyp³aca siê z do³u.
ROZDZIA£ IV
Nagrody i inne wiadczenia
wynikaj¹ce ze stosunku pracy.
§11. 1. W ramach osobowego funduszu p³ac poszczególnych szkó³ tworzy siê specjalny fundusz nagród w wysokoci
1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli, z przeznaczeniem na wyp³aty nagród Starosty i Dyrektorów szkó³.
2. Ustala siê nastêpuj¹cy podzia³ specjalnego funduszu
nagród:
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d) samorz¹d uczniowski,
e) Dyrektor Wydzia³u Owiaty, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego.
f) zwi¹zki zawodowe nauczycieli.
4. Wnioski o przyznanie nagrody Starosty z okazji Dnia
Edukacji Narodowej dla nauczycieli lub kadry kierowniczej
nale¿y sk³adaæ do 15 wrzenia w sekretariacie Wydzia³u
Owiaty, Kultury i Sportu Starostwa. W szczególnych przypadkach wnioski mo¿na sk³adaæ w innym terminie.
5. Nagrody mog¹ otrzymaæ nauczyciele i dyrektorzy za
szczególne osi¹gniêcia dydaktyczno- wychowawcze, opiekuñcze i organizacyjne.
6. Prawo do zg³aszania kandydatów do przyznania
Nagrody dyrektora maj¹:
a) dyrektor szko³y (placówki) z w³asnej inicjatywy,
b) rada pedagogiczna,
g) samorz¹d uczniowski,
h) zwi¹zki zawodowe nauczycieli.
7. Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora z okazji Dnia
Edukacji Narodowej dla nauczycieli nale¿y sk³adaæ do
15 wrzenia w sekretariacie szko³y. W szczególnych przypadkach wnioski mo¿na sk³adaæ w innym terminie.
8. Przy przyznawaniu nagród starosty i dyrektora szko³y
dla nauczycieli bierze siê pod uwagê co najmniej 5 sporód
nastêpuj¹cych kryteriów:
1) uzyskiwanie wysokich wyników dydaktycznych, ustalonych na podstawie badañ wystandaryzowanych narzêdziami pomiaru dydaktycznego przez dyrekcje szko³y lub
inny nadzór pedagogiczny,
2) sukcesy doprowadzenie uczniów do sukcesów naukowych, sportowych, artystycznych na poziomie rejonu
i wy¿szym (olimpiady, konkursy, zawody, przegl¹dy), na
poziomie ogólnopolskim,
3) opracowanie i wdro¿enie z sukcesem w³asnych programów autorskich, podrêczników, nowatorskich rozwi¹zañ
metodycznych lub innych innowacji pedagogicznych,

a) 25% tego funduszu na nagrody Starosty,

4) dzielenie siê dowiadczeniem zawodowym,

b) 75% tego funduszu na nagrody dyrektorów szkó³.

5) przygotowywanie uroczystoci, imprez, konkursów,
turniejów o zasiêgu powiatowym i wojewódzkim,

§12. 1. Wysokoæ nagród:
a) Starosty wynosi od 1.000 do 3.000 z³,
b) Dyrektora od 500 do 2.000 z³.
2. Nagrody Starosty i dyrektorów szkó³ przyznawane s¹
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach mog¹ byæ równie¿ przyznawane w innym terminie.
3. Prawo do zg³aszania kandydatów do przyznania
Nagrody Starosty maj¹:
a) Starosta z w³asnej inicjatywy,
b) dyrektor szko³y (placówki),
c) rada pedagogiczna,

6) aktywnoæ spo³eczna, powiêcanie uczniom dodatkowego
czasu, organizowanie zajêæ pozalekcyjnych np. zespo³y
wokalne, chór, kabaret, redagowanie gazety szkolnej,
organizowanie imprez, wycieczek itp.,
7) organizowanie opieki i pomocy dla uczniów maj¹cych
trudnoci w nauce, bêd¹cych w trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej,
8) prowadzenie aktywnej dzia³alnoci na rzecz zwalczania
wród m³odzie¿y zjawiska narkomanii, alkoholizmu,
palenia tytoniu i chuligañstwa,
9) wyzwalanie wród uczniów twórczej aktywnoci, umiejêtnoæ ich motywowania, szczególnie w prowadzonej przez
nauczyciela klasie,
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10) wspó³praca z rodzicami, organizacjami spo³ecznymi, zak³adami pracy i innymi podmiotami w celu realizacji zadañ
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych,
11) autorytet wród uczniów, rodziców, nauczycieli.
9. Nagrody s¹ przyznawane nauczycielom przez dyrektora szko³y (placówki).
10. Przy przyznawaniu nagród Starosty dyrektorom szkó³
i placówek owiatowych bêdzie brane pod uwagê co najmniej
5 sporód nastêpuj¹cych kryteriów:
1) wyniki nauczania i wychowania osi¹gane przez szko³ê
(placówkê),
2) poziom organizacji pracy szko³y (placówki), zdyscyplinowanie pracowników,
3) dba³oæ o poziom bazy szkolnej, wykonane remonty,
inwestycje,
4) pozyskiwanie dodatkowych funduszy na wzbogacenie bazy,
zakup rodków dydaktycznych i inne cele,
5) w³aciwe i racjonalne gospodarowanie rodkami finansowymi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
6) podejmowanie inicjatyw i innowacji podnosz¹cych jakoæ
pracy szko³y (placówki),
7) dba³oæ o poziom kwalifikacji i ich podnoszenie przez
pracowników,
8) prawid³owoæ sprawowanego przez dyrektora nadzoru
pedagogicznego,
9) w³aciwa wspó³praca z rodzicami, uczniami, rada pedagogiczn¹, organem nadzoru pedagogicznego,
10) udzia³ szko³y w organizowaniu imprez, uroczystoci,
turniejów o zasiêgu pozaszkolnym.
11. Nauczyciele i dyrektorzy szkó³ (placówek) typowani do
nagrody Starosty oraz nauczyciele typowani do nagrody
dyrektora powinni przepracowaæ w danej szkole (placówce)
co najmniej 2 lata.
12. Nagrody starosty przyznaje Starosta Pilski w imieniu
Zarz¹du Powiatu Pilskiego.
13. Nagrodzony otrzymuje pismo informuj¹ce o przyznaniu nagrody z uzasadnieniem, którego odpis zamieszcza siê
w jego aktach osobowych.
§13. 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.
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.

ROZDZIA£ V
Dodatek mieszkaniowy
§14. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadaj¹cy wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim lub w miecie licz¹cym do 5000 mieszkañców,
w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru
zajêæ.
2. Dodatek jest zró¿nicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi:
1) 12,00 z³ - dla jednej osoby,
2) 24,00 z³ - dla dwóch osób,
3) 36,00 z³ - dla trzech osób,
4) 48,00 z³ - dla czterech osób,
5) 60,00 z³ - dla piêciu i wiêcej osób.
3. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: ma³¿onka i dzieci,
a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego pe³nym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu oraz jego
doros³ym dzieciom, bêd¹cymi nauczycielami, stale z nim
zamieszkuj¹cymi, przys³uguje tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 2. Ma³¿onkowie oraz ich doros³e dzieci
wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie wyp³aca³ dodatek jednemu z nich.
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.
§15. 1. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego lub okresowej s³u¿by wojskowej,
4) korzystania z urlopu macierzyñskiego i urlopu wychowawczego.
2. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela.
3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y,
a dyrektorowi Starosta.
4. Ma³¿onkowie bêd¹cy nauczycielami wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ dodatek.
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ROZDZIA£ VI

Zawodowym Solidarnoæ Pracowników Owiaty i Wychowania i Zwi¹zkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Postanowienia koñcowe
§16. Przepisy Regulaminu maj¹ zastosowanie od dnia
1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
§17. Regulamin zosta³ uzgodniony z w³aciwymi organizacjami zwi¹zkowymi: Niezale¿nym Samorz¹dnym Zwi¹zkiem

§18. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie i formie
wynikaj¹cej z odpowiednich przepisów prawa.
§19. W sprawach nie objêtych regulaminem zastosowanie maj¹ przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

659
UCHWA£A Nr XV/209/07 RADY POWIATU W PILE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zaliczenia drogi Pi³a-Leszków-Kaczory do kategorii drogi powiatowej
Na podstawie art. 6a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
z pón.zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Rada Powiatu w Pile zalicza drogê Pi³a-Leszków-Kaczory do kategorii drogi powiatowej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Pile.

§3. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009
roku.
Przewodnicz¹cy Rady
() Miros³aw Mantaj

