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§12. Traci moc Uchwa³a Nr XVI/147/2008 Rady Gminy
Stare Miasto z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie wysokoci oraz szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach owiatowych prowadzonych
przez Gminê Stare Miasto w roku 2008 og³oszona w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja
2008 roku, Nr 73 poz. 1414).

Poz. 348, 349

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Stare Miasto.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Karol Szafran

349
UCHWA£A Nr XXIX/252/2008 RADY GMINY STARE MIASTO
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków
motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych wiadczeñ ze stosunku pracy w roku 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 30 ust. 6 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 ze zmianami), Rada Gminy Stare
Miasto uchwala co nastêpuje:

§1. Uchwala siê regulamin dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Stare Miasto okrelaj¹cy wysokoæ dodatków i innych sk³adników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegó³owych warunków ich przyznawania, dalej Regulaminem.

ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2. Regulamin okrela w szczególnoci:
1) wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy;
2) szczegó³owe warunki przyznawania dodatku za wys³ugê
lat;

3) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw;
4) sposób rozliczania obowi¹zkowego wymiaru zajêæ dla
nauczycieli realizuj¹cych ró¿ne pensum i dla nauczycieli,
dla których ustalony plan zajêæ jest ró¿ny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
§3. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1) Karcie Nauczyciela  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z
dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela;
2) 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
(Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.);
3) szkole  nale¿y przez to rozumieæ szko³ê podstawow¹, filiê,
gimnazjum, przedszkole, oddzia³ przedszkolny przy szko³ach podstawowych, zespó³ placówek owiatowych dla
których organem prowadz¹cym jest gmina Stare Miasto;
4) nauczycielu  nale¿y przez to rozumieæ równie¿ wychowawcê i innego pracownika pedagogicznego zatrudnione-
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go w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt
3;
5) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w
pkt 3;
6) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³;
7) grupie - nale¿y przez to rozumieæ grupê uczniów, która
powsta³a w wyniku podzia³u w zajêciach okrelonych w
przepisach o ramowych planach nauczania oraz zgodnie
z tymi przepisami;
8) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w §2 ust. 1 rozporz¹dzenia;
9) stawce wynagrodzenia zasadniczego nale¿y przez to
rozumieæ minimaln¹ stawkê wynagrodzenia zasadniczego
okrelon¹ zgodnie z rozporz¹dzeniem
10) dodatku - nale¿y przez to rozumieæ kwotê przys³uguj¹cego
dodatku zaokr¹glonego do pe³nych z³otych w ten sposób,
¿e kwotê do 0,49 z³otych pomija siê, a kwotê od 0,50 z³
zaokr¹gla siê do pe³nego z³otego.

ROZDZIA£ II
DODATEK MOTYWACYJNY

8) Dba³oæ o estetykê pomieszczeñ i sprawnoæ powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urz¹dzeñ szkolnych;
9) Prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej;
10) Rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych;
11)

Przestrzeganie dyscypliny pracy;

12) Zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zadañ okrelonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela;
13) Udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych;
14)

Udzia³ w pracach komisji przedmiotowych i innych;

15) Opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szkó³;
16) Prowadzenie lekcji kole¿eñskich lub innych form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
17) Aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
§5. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla
dyrektorów szkó³ jest:
1) Umiejêtnoæ racjonalnego gospodarowania rodkami finansowymi szko³y;

§4. 1. W ka¿dej szkole tworzy siê fundusze przeznaczone
na dodatki motywacyjne dla nauczycieli.
2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien byæ zró¿nicowany w zale¿noci od spe³nienia warunków
ustalonych w §4 ust. 3 lub §5
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
1) Uzyskanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osi¹gniêæ
dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.;
2) Skuteczne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z rodzicami;
3) Pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego uczniów,
aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki;
4) Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
5) Systematyczne i efektywne przygotowywanie siê i wype³nianie przydzielonych obowi¹zków;
6) Podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych;
7) Wzbogacenie w³asnego warsztatu pracy;

2) Przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej w oparciu o posiadane rodki finansowe;
3) Podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzbogacenia
maj¹tku szkolnego;
4) Pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych oraz umiejêtnoæ ich w³aciwego wykorzystania na cele szko³y;
5) Podejmowanie dzia³añ zapewniaj¹cych utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantuj¹cym optymalne warunki do realizacji zadañ dydaktyczno - wychowawczych;
6) Sprawnoæ organizacyjna w realizacji zadañ szko³y, skutecznie zarz¹dzanie szko³¹, zapewniaj¹ce jej ci¹g³y rozwój
i doskonalenie jakoci pracy;
7) Dyscyplina pracy, podzia³ zadañ, terminowoæ realizacji
zadañ i zarz¹dzeñ;
8) Podejmowanie dzia³añ motywuj¹cych nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) Racjonalna polityka kadrowa;
10) Organizowanie konferencji szkoleniowych;
11) Wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej
szko³y;
12) Osi¹gniêcia uczniów szko³y: naukowe, sportowe, artystyczne w skali gminy, regionu, województwa, kraju;
13) Dba³oæ o klimat wychowawczy szko³y poprzez rozwi¹zywanie konkretnych problemów wychowawczych, podej-
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mowanie efektywnych dzia³añ profilaktycznych zapobiegaj¹cych zagro¿eniom spo³ecznym;

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj¹ce do
dodatku okrela §7 rozporz¹dzenia.

14) Stwarzanie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi samorz¹dnoci i przedsiêbiorczoci uczniów;

3.

Dodatek przys³uguje:

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;

15) Obecnoæ szkó³ w rodowisku lokalnym, udzia³ w imprezach, konkursach, przegl¹dach organizowanych przy wspó³pracy z instytucjami spo³eczno kulturalnymi, promocja
szko³y na zewn¹trz;

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.

16) Konstruktywna wspó³praca z Rad¹ Rodziców i Samorz¹dem Uczniowskim;
17) Wspó³praca z organem prowadz¹cym i nadzoruj¹cym
oraz ze zwi¹zkami zawodowymi.

4. Dodatek przys³uguje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecnoci w pracy z
powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby i macierzyñstwa lub koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

§6. Wysokoæ rodków finansowych przeznaczonych na
dodatki motywacyjne w przeliczeniu na jeden etat wynosi
procentowo, w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego:
1. Dla nauczycieli - 5%
2. Dla dyrektorów i wicedyrektorów - 6%

5. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje w pe³nej wysokoci tak¿e w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla
poratowania zdrowia.

Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony,
jednak nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy i nie d³u¿szy ni¿ rok.
Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz dla
nauczycieli pe³ni¹cych funkcje kierownicze, nie mo¿e przekroczyæ 30% osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

ROZDZIA£ IV
DODATEK FUNKCYJNY

Dodatek motywacyjny wyp³aca siê w okresach miesiêcznych z góry w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§7. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za czas nie
realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych z powodu przebywania nauczyciela na:

§10. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny zgodnie z tabel¹
dodatków funkcyjnych zawart¹ w niniejszej uchwale.
2. W przypadku pe³nienia stanowiska dyrektora w zespole placówek, w szkole posiadaj¹cej szko³y filialne lub w
przypadku zwiêkszenia zadañ wynikaj¹cych ze specyfiki jednostki wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustala siê
odpowiednio z uwzglêdnieniem zwy¿ki od 10 do 20%.

1. urlopie dla poratowania zdrowia,
2. zwolnieniu lekarskim d³u¿szym ni¿ jeden miesi¹c.
§8. Wysokoæ dodatku motywacyjnego oraz okres jego
przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia warunków, o
których mowa w §4 i 5, dla nauczycieli ustala dyrektor, a w
stosunku do dyrektora - Wójt Gminy.

3. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielom,
którym czasowo powierzono pe³nienie obowi¹zków dyrektora
szko³y lub powierzono te obowi¹zki w zastêpstwie od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu zastêpstwa.

Wójt Gminy i Dyrektor placówki informuje zwi¹zki zawodowe o przyznanych dodatkach motywacyjnych.

4. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y
ustala Wójt Gminy, a dla nauczyciela w tym wicedyrektora lub
nauczyciela zajmuj¹cego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szko³y.

ROZDZIA£ III
DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT

Tabela dodatków funkcyjnych przys³uguj¹cych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze

§9. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysokoci okrelonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
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§11. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy, oddzia³u przys³uguje miesiêczny dodatek wysokoci 75 z³.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcjê opiekuna
sta¿u przys³uguje miesiêczny dodatek w wysokoci 30 z³. za
ka¿dego nauczyciela powierzonego opiece.
3. Dodatek za wychowawstwo klasy i opiekuna sta¿u
ustala dyrektor.
4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji,
a je¿eli powierzenie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od
tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel
zaprzesta³ pe³nienia obowi¹zków zwi¹zanych z powierzonym
stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a
je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
6. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

































stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za
trudne 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.
2. Miesiêczn¹ iloæ godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin, nauczyciela o której mowa w ust.
1, 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.
3. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa ustala siê w wysokoci stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
4. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w ust. 3
przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
5. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w
których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, a w szczególnoci z powodu:
1) zawieszenia zajêæ dydaktycznych lub opiekuñczo  wychowawczych z powodu epidemii i mrozów;

ROZDZIA£ V
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§12. 1. Nauczycielom przys³uguje miesiêczny dodatek za
warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych b¹d uci¹¿liwych
warunkach o których mowa w rozporz¹dzeniu.
2. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje:
1) nauczycielom prowadz¹cym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego  w
wysokoci 15% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego wynikaj¹cego z osobistego zaszeregowania nauczyciela, za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê nauczania.
2) dodatek za pracê w trudnych warunkach wyp³aca siê z
do³u.

2) wyjazdu dzieci na wycieczkê lub imprezy;
3) choroby ucznia nauczanego tokiem indywidualnym, trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ jeden tydzieñ;
4) rekolekcji;
5) udzia³u w konferencjach metodycznych i szkoleniach,
6) Dnia Edukacji Narodowej
-

traktuje siê jako godziny faktycznie odbyte.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u
§14. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ zajêcia dydaktyczne, opiekuñczo  wychowawcze, a nie
otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego przys³uguje
odrêbne wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy obliczon¹ jak
za godziny ponadwymiarowe.

ROZDZIA£ VI
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW

§13. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ nauczyciela ustala siê; dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi

ROZDZIA£ VII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§15. Okrela siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ nauczycieli ³¹cz¹cych etaty i realizuj¹cych ró¿ne
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pensum (np. nauczyciel przedmiotu i bibliotekarz). W celu
okrelenia w³aciwego wymiaru zatrudnienia nale¿y przeliczyæ iloæ godzin realizowan¹ z ka¿dego pensum proporcjonalnie do wielkoci tego pensum, nastêpnie dodaæ tak wyliczone czêci. Ewentualne nadgodziny wyliczyæ, przyjmuj¹c
czêæ powy¿szej jednoci w stosunku do pensum, z którego
pochodzi wiêksza czêæ etatu, a w przypadku równych czêci
z pensum korzystniejszego dla nauczyciela, z zaokr¹gleniem
do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e zajêæ do 0,5 godziny
pomija siê, a od co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹
godzinê.
§16. 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, który
przys³uguje w pe³nej wysokoci bez wzglêdu na wymiar zajêæ.
2. Za miesi¹ce wakacyjne (lipiec, sierpieñ) 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 zm.).
§17. 1. 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.
2. Stawkê za jeden dzieñ nie wykonywania pracy z przyczyn okrelonych w ust. 1 ustala siê dziel¹c wszystkie sk³adniki wynagrodzenia wyp³acane z góry przez 30.

Poz. 349

3. Wysokoæ utraconego wynagrodzenia za okres, o którym mowa w ust. 1, oblicza siê mno¿¹c liczbê dni nie
wykonywania pracy przez stawkê okrelon¹ w ust. 2.
§18. 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, za wszystkie przepracowane miesi¹ce, bez wzglêdu na wymiar zrealizowanych zajêæ,
przys³uguje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowi¹zkowy tygodniowy wymiar godzin zajêæ
okrelonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§19. Regulamin niniejszy zosta³ uzgodniony z Zak³adowymi Organizacjami Zwi¹zków Zawodowych istniej¹cych na
terenie Gminy  Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego Oddzia³ w
Starym Miecie oraz Sekcj¹ Regionaln¹ Owiaty i Wychowania NSZZ Solidarnoæ w Koninie.
§20. Regulamin niniejszy ma zastosowanie do wynagrodzeñ od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
§21. Traci moc Uchwa³a Nr XVI/148/2008 Rady Gminy
Stare Miasto z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych wiadczeñ ze
stosunku pracy w roku 2008 og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2008 roku,
Nr 73, poz. 1415.
§22. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Stare Miasto.
§23. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Karol Szafran

