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UCHWA£A Nr XXIV/174/2009 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez gminê W³oszakowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami;
ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 30
ust. 6 i 6a w zwi¹zku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze
zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1) po
uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli Rada Gminy W³oszakowice uchwala:
REGULAMIN OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ STAWEK I
WARUNKÓW PRZYZNAWANIA I WYP£ACANIA DODATKU
MOTYWACYJNEGO, ZA WYS£UGÊ LAT, FUNKCYJNEGO,
ZA WARUNKI PRACY A TAK¯E SZCZEGÓ£OWE WARUNKI
OBLICZANIA I WYP£ACANIA WYNAGRODZENIA ZA
GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORANYCH
ZASTÊPSTW DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W
SZKO£ACH I PRZEDSZKOLU, DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZ¥CYM JEST GMINA W£OSZAKOWICE.
Postanowienia wstêpne
§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub
placówkê, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina
W³oszakowice,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w
pkt 1,
3) nauczycielach - rozumie siê przez to nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych w przedszkolu, szkole/placówce,
4) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
5) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
6) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
7) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
8) 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. ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 1 , poz. 1),
9) rozporz¹dzeniu - rozumie siê przez to Rozporz¹dzenie 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 (Dz.U. Nr 22 poz. 181, ze
zmianami, ost. zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 42, poz. 257).
Dodatek motywacyjny
§2. 1. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznawany za
osi¹gniêcia w pracy.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
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, planowania w³asnej przysz³oci, pracy
nad sob¹ oraz w³aciwych postaw moralnych i spo³ecznych;
4) skuteczne przeciwdzia³anie agresji, patologiom i uzale¿nieniom;
5) aktywne i efektywne dzia³anie 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 oraz uroczystoci szkolnych;
7) udzia³ w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w
przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych;
8) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi w szkole lub placówce;
9) inicjowanie i sta³e prowadzenie nadobowi¹zkowych zajêæ
pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod
nauczania i wychowania we wspó³pracy z organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny;
12) skuteczne zarz¹dzanie szko³¹ zapewniaj¹ce ci¹g³y rozwój i
doskonalenie jakoci pracy;
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13) realizacja zadañ i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiêkszaj¹cych udzia³ i rolê szko³y w rodowisku lokalnym.
posiadanie co najmniej dobrej ocenê pracy zawodowej lub
pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
3. Wysokoæ rodków finansowych przeznaczonych na
dodatki motywacyjne stanowi 3% planowanych dla ka¿dej
szko³y rodków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.
4. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany w wysokoci:
4) dla nauczycieli -

do 15%

5) dla wicedyrektora -

do 17%

6) dla dyrektora -

do 20%

pobieranego przez niego wynagrodzenia zasadniczego.
5. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas okrelony nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy
i wyp³acany jest z do³u w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
6. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i
wicedyrektora ustala dyrektor, a dla dyrektora - wójt.
7.

Poz. 1995

— 11500 —

Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.
Dodatek funkcyjny

§3. 1. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko:

4) dla opiekuna sta¿u -

80 z³.

4. Dodatek funkcyjny w wysokoci okrelonej w ust. 2 i
3 przys³uguje równie¿ nauczycielowi, któremu w zastêpstwie
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, czy te¿
wychowawstwo klasy w szkole lub w przedszkolu.
5. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 2 uwzglêdniaj¹c wielkoci szko³y, przedszkola, liczbê uczniów, dzieci i
pracowników, z³o¿onoci zadañ wynikaj¹cych z warunków
lokalnych i rodowiskowych oraz spo³ecznych, w jakich szko³a, przedszkole funkcjonuje ustala:
1) dla dyrektora wójt,
2) dla wicedyrektora oraz nauczyciela dyrektor.
6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska, wychowawstwa lub funkcji
doradcy metodycznego nauczyciela konsultanta, opiekuna
sta¿u, a jeli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, 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 wychowawstwa, funkcji nauczyciela konsultanta, doradcy metodycznego, opiekuna sta¿u z innych powodów, a jeli zaprzestanie
tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca od tego
dnia.
8. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

1) dyrektora szko³y, zespo³u szkó³,
2) wicedyrektora szko³y, zespo³u szkó³,
3) dyrektora przedszkola,

Dodatek za wys³ugê lat

4) nauczyciela, któremu powierzono wychowawstwo klasy,
5) nauczyciela, któremu powierzono funkcjê opiekuna sta¿u,
6) doradcy metodycznego,
7) nauczyciela konsultanta.
2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5
uzale¿niona jest od liczby oddzia³ów i wynosi odpowiednio dla:
1) dyrektora szko³y, zespo³u szkó³, przedszkola do 6 oddzia³ów do 700 z³,
2) dyrektora szko³y, zespo³u szkó³, przedszkola od 7 do 12
oddzia³ów do 900 z³,
3) dyrektora szko³y, zespo³u szkó³, przedszkola powy¿ej 12
oddzia³ów do 1.200 z³,

§4. 1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za
okres urlopu dla poratowania zdrowia z zastrze¿eniem art. 20
ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za
dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy
wskutek choroby lub koniecznoci osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje pocz¹wszy od
pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³ prawo do dodatku lub
wy¿szej stawki dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w
ci¹gu miesi¹ca,
3.

4) wicedyrektora zespo³u szkó³ do 600 z³.
3. Wysokoæ dodatków dla nauczycieli realizuj¹cych dodatkowe zadania oraz zajêcia w zale¿noci od sprawowanej
funkcji wynosi:
1) dla wychowawcy klasy, grupy -

80 z³,

2) dla doradcy metodycznego -

80 z³,

3) dla nauczyciela konsultanta -

80 z³,

Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry.
Dodatek za warunki pracy

§5. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia warunkach, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art.
34 ust, 2 i 3 Karty Nauczyciela, w wysokoci do 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
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2. Dodatek za warunki pracy przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany
oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
3. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w ca³oci, je¿eli
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych dla
zdrowia ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ. Dodatek wyp³aca
siê w wysokoci proporcjonalnej, je¿eli nauczyciel realizuje w
warunkach trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia tylko czêæ
obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ lub je¿eli jest zatrudniony w
niepe³nym wymiarze zajêæ.
4. Wysokoæ dodatku za warunki pracy dla nauczyciela
ustala dyrektor szko³y, a dla dyrektora szko³y - wójt bior¹c pod
uwagê stopieñ trudnoci, uci¹¿liwoci lub szkodliwoci dla
zdrowia realizowanych zadañ lub wykonywanych prac.
5.

Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
Szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw

§6. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê, z zastrze¿eniem
ust. 2, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia
zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doranych zastêpstw odbywa³a siê w warunkach trudnych, uci¹¿liwych dla
zdrowia) przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego
zastêpstwa nauczyciela.
2. Dla nauczyciela realizuj¹cego tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4 a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinê doranego zastêpstwa oblicza
siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia
zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w godzinach doranego zastêpstwa odbywa siê w
warunkach trudnych, uci¹¿liwych dla zdrowia) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru zajêæ.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, 9 której
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mowa w ust. 1 i 2, ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany wymiar zajêæ 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 przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania i koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
5. 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
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (1/4 lub 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 wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
§7. Traci moc Uchwa³a Nr XX/143/2008 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Gminê
W³oszakowice.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W³oszakowice.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 24 kwietnia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy W³oszakowice
(-) mgr Irena Przezbór

