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za³¹cznik Nr 15
do uchwa³y Nr XXV/266/08
Rady Miejskiej Kociana
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU
Dzia³ 900, rozdzia³ 90011
w z³otych
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UCHWA£A Nr XXV/267/08 RADY MIEJSKIEJ KOCIANA
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ stawek oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród w roku 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. 01.142.1591 z zmn.)
art. 30 ust. 1, 6, 10, 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 06.97.674 z zmn.) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 (t.j. Dz.U. 05.22.181 z
zmn.), uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Ustala siê regulamin wynagradzania w roku 2009
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Miejsk¹ Kociana, okrelaj¹cy:
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- wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy,
- szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw,
- wysokoæ i warunki wyp³acania nagród, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Kociana.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXV/267/08
Rady Miejskiej Kociana
z dnia 30 grudnia 2008 r.

REGULAMIN OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ STAWEK ORAZ SZCZEGÓ£OWE
WARUNKI PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM DODATKÓW ORAZ NAGRÓD.

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê albo
zespó³ szkó³, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina
Miejska Kociana,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w
pkt 1),

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
§3. 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 powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby b¹d koniecznoci
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym
chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
§4. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.

3) nauczycielu  nale¿y przez to rozumieæ pracownika pedagogicznego jednostki, o której mowa w ust. 1,
4) roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,

Rozdzia³ III
Wysokoæ stawki oraz szczegó³owe warunki
przyznawania dodatku motywacyjnego

5) klasie  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,

Rozdzia³ II
Szczegó³owe warunki przyznawania
dodatku za wys³ugê lat.

§2. Za wys³ugê lat przys³uguje dodatek wyp³acany:
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,

§5. 1. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy,
przyznaje siê go za zrealizowane zadania wykraczaj¹ce poza
obowi¹zki wynikaj¹ce ze stosunku pracy, ka¿dorazowo okrelaj¹c termin i wysokoæ jego przyznania.
2. Kwota przeznaczona na dodatki motywacyjne wynosi
od 2,75% do 5% planowanych rocznych rodków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli. Kwotê tê dzieli siê na rodki
przeznaczone dla dyrektorów oraz rodki dla wicedyrektorów
i nauczycieli.
3. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla dyrektora
okrela Burmistrz Miasta Kociana w kwocie do 1.500,00 z³
miesiêcznie, a dla wicedyrektorów i nauczycieli dyrektor w
kwocie nie mniejszej ni¿ 200,00 z³otych i nie wiêkszej ni¿
400,00 z³otych miesiêcznie wyp³acanej przez okres co naj-
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mniej jednego miesi¹ca, uwzglêdniaj¹c poziom zrealizowanego zadania.

czych uwzglêdniaj¹cych potrzeby i zainteresowania ucznia,
w szczególnoci:

§6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,

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

b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,

a) uzyskiwanie 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.,

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

b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,

f) praca w pañstwowej komisji egzaminacyjnej powo³anej w szkole ponadgimnazjalnej w celu przeprowadzenia egzaminu dojrza³oci.

c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:

Rozdzia³ IV
Szczegó³owe warunki przyznawania i wysokoæ
stawek dodatku funkcyjnego

a) systematyczne i efektywne wykonywanie przydzielonych obowi¹zków,
b)

podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,

c)

wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,

d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych i innych urz¹dzeñ
szkolnych,

§7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze, przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci do
150% stawki nauczyciela dyplomowanego.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala
Burmistrz Miasta Kociana

e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej,

3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora
ustala dyrektor.

f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,

4. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.

g)

§8. Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego dyrektora uwzglêdnia siê liczbê oddzia³ów zgodnie z poni¿sz¹
tabel¹ oraz z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego
stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki
pracy szko³y, warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne, w
jakich funkcjonuje szko³a, jakoæ sprawowanego nadzoru
pedagogicznego i kontroli wewnêtrznej, poprawnoæ podejmowanych decyzji, wspó³pracê z instytucjami i organizacjami
dzia³aj¹cymi na terenie szko³y i w rodowisku.

przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) posiadanie przynajmniej dobrej oceny pracy,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ wynikaj¹cych z zadañ statutowych szko³y ze szczególnym uwzglêdnieniem zajêæ edukacyjnych, opiekuñczych i wychowaw-
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§9. 1. Nauczycielom realizuj¹cym funkcjê doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci 600,-z³.









2. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, w wysokoci:
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1) wychowawstwo klasy  w wysokoci

180,00 z³,

2) funkcjê opiekuna sta¿u  w wysokoci

95,00 z³.

3.
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Dodatki funkcyjne dla nauczycieli ustala dyrektor.

§10. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §7 ust. 1 i 4 oraz w §9 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca  od tego dnia.
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 nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie
tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego
dnia.
3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w §7 ust. 1
i 4 nie wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku, o którym
mowa w §9.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ V
Wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy.

§11. 1. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje nauczycielom w wysokoci 265,00 z³.
2. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje w wysokoci 180,00 z³.
3. W razie zbiegu tytu³u do dodatku za pracê w warunkach trudnych i uci¹¿liwych przys³uguje prawo do jednego,
wy¿szego dodatku.
§12. Dodatek za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca
siê z do³u, proporcjonalnie do przepracowanej liczby godzin.

Rozdzia³ VI
Szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw

§13. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ nauczyciela 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, wycho-

wawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa ustala siê, z zastrze¿eniem ust. 3, w sposób okrelony
w ust. 1.
3. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa
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
realizowanego wymiaru godzin.
4. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.
1 i 3, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar godzin przez
4,16, z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e
czas zajêæ do 0,5 godzin pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny
liczy siê za pe³n¹ godzinê.
§14. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w §13
przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
§15. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.

Rozdzia³ VII
Wysokoæ i warunki wyp³acania nagród

§16. W ramach posiadanych rodków na wynagrodzenia
nauczycieli szkó³ tworzy siê fundusz nagród przeznaczony na
nagrody Burmistrza Miasta Kociana i Dyrektorów Szkó³ w
wysokoci co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych.

Rozdzia³ VIII
Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli legitymuj¹cych siê
dyplomem ukoñczenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania
przedszkolnego oraz studium nauczania pocz¹tkowego
§17. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego legitymuj¹cych siê dyplomem ukoñczenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego
studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego
oraz studium nauczania pocz¹tkowego  przyznane nauczycielom na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy  pozostaje na poziomie
wynagrodzenia obowi¹zuj¹cego w dniu 31 sierpnia 2006 r. do
czasu rozwi¹zania lub wyganiêcia stosunków pracy tych
nauczycieli nie d³u¿ej jednak, ni¿ do koñca okresu obowi¹zywania niniejszego regulaminu.

