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Poz. 1998

1998
UCHWA£A Nr XXIV/158/09 RADY GMINY PAKOS£AW
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
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 zm.) oraz z art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz.
674 ze zm.) Rada Gminy Pakos³aw uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin wynagradzania nauczycieli okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, a tak¿e nagród i niektórych innych
sk³adników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w
szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Pakos³aw.
§2. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub
placówkê, dla której organem prowadz¹cym jest gmina,
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 jednostkach, o których mowa
w pkt 1,
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,

2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) 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,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca.
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz 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 z tego tytu³u zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
4. Dodatek za wys³ugê wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§4. Dodatek motywacyjny
1. W ka¿dej szkole, na dodatki motywacyjne dla nauczycieli,
przeznacza siê corocznie rodki finansowe w wysokoci
5% sumy wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli danej
szko³y.
2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest spe³nienie przes³anek z §6 rozporz¹dzenia, a w szczególnoci:
1) 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 i olimpiadach,
2) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,

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.),

3) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów
potrzebuj¹cych szczególnej opieki,

9) Rozporz¹dzeniu  rozumie siê przez to Rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005 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. Nr 22,
poz. 181 ze zm.).

4) organizowanie dodatkowych zajêæ edukacyjnych dla
uczniów,

§3. Dodatek za wys³ugê lat
1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje w wysokoci i na
zasadach okrelonych w Karcie Nauczyciela oraz rozporz¹dzeniu, z uwzglêdnieniem postanowieñ ust. 2-4.

5) posiadanie conajmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
6) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
7) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
8) aktywny udzia³ w realizacji innych zadañ statutowych
szko³y,
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9) kultywowania tradycji regionalnych,
10) opieka i prowadzenie dzieciêcych i m³odzie¿owych
zespo³ów oraz klubów.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie
d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy.
4. Wysokoæ indywidualnego dodatku dla nauczyciela nie
mo¿e przekroczyæ 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.
5. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala
dyrektor szko³y, a dla dyrektora Wójt Gminy.
6. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
7. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje w okresach nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresach urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach za które nie
przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze.
§5. Dodatek funkcyjny
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko Dyrektora
Szko³y, Przedszkola, przys³uguje dodatek funkcyjny w nastêpuj¹cych wysokociach:
-

Dyrektorzy Szkó³ Podstawowych do 35 % wynagrodzenia zasadniczego,

-

Dyrektor Gimnazjum do 40 % wynagrodzenia zasadniczego,

-

Dyrektorzy Przedszkoli do 30 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie. W tych
przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca po up³ywie jednomiesiêcznego okresu pe³nienia tych obowi¹zków i ganie z pierwszym dniem
miesi¹ca nastêpuj¹cego po zaprzestaniu pe³nienia tych
obowi¹zków.
3. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi z
tytu³u sprawowania funkcji:
1) opiekuna sta¿u, w wysokoci 40 z³,
2) wychowawcy klasy, w wysokoci 70 z³,
3) doradcy metodycznego lub nauczyciela  konsultanta
w wysokoci 20 z³.
4. Dodatek funkcyjny dla Dyrektorów ustala Wójt. Przy ustalaniu wysokoci dodatku, o którym mowa w ust. 1 uwzglêdnia siê miêdzy innymi wielkoæ szko³y, jej warunki organizacyjne, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z pe³nienia funkcji
kierowniczej, wyniki pracy szko³y.
5. Dodatek funkcyjny nauczycielom przyznaje Dyrektor, a
nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
w zastêpstwie dodatek przyznaje Wójt.
6. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje 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

Poz. 1998

zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do
których jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie
pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
§6. Dodatek za warunki pracy
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z
tytu³u pracy w trudnych lub uci¹¿liwych warunkach pracy
okrelonych w przepisach §8 i §9 rozporz¹dzenia.
2. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzale¿niona
jest od:
1) stopnia trudnoci i uci¹¿liwoci dla zdrowia realizowanych prac lub zajêæ,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o
których mowa w ust. 1.
3. Wysokoæ dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyciela
dyrektor, a dla dyrektora  Wójt.
4. Wysokoæ dodatku za warunki pracy wynosi od 2,00 z³ do
4,00 z³ za ka¿d¹ godzinê lekcyjn¹ realizowan¹ w tych
warunkach.
5. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u w okresach
miesiêcznych.
6. 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.
§7. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doranych zastêpstw
1. Za godziny ponadwymiarowe i doranych zastêpstw przydzielonych zgodnie z art. 35 ust. 1  2a Karty Nauczyciela
nauczycielowi przys³uguje wynagrodzenie wyp³acane
wed³ug stawki osobistego wynagrodzenia tego nauczyciela z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ ustala
siê dziel¹c stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z
dodatkami za warunki pracy, je¿eli praca w godzinach
ponadwymiarowych odbywa³a siê w warunkach trudnych
lub uci¹¿liwych) przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje 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 wyp³aca siê
z do³u.
5. Zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe stosuje siê odpowiednio do godzin doranych zastêpstw.
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§8. Nagrody
1. Fundusz nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno  wychowawcze wynosi 1% planowanych rocznych
wynagrodzeñ osobowych nauczycieli.

Poz. 1998

7) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i
wypoczynkowe,
8) prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy
wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y,

2. Z bud¿etu Gminy przyznawane s¹ nagrody Wójta, a z
bud¿etu szkó³ nagrody Dyrektora Szko³y.

9) osi¹ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

3. Dyrektorzy szkó³ wydzielaj¹ w bud¿ecie szko³y fundusz
nagród Dyrektora Szko³y w wysokoci 0,7% planowanych
rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli.

10) wyró¿nia siê w realizacji zadañ wynikaj¹cych z planu
rozwoju szko³y,

4. Wójt Gminy Pakos³aw przygotowuj¹c bud¿et, ustala fundusz nagród Wójta w wysokoci 0,3% planowanych ³¹cznie
we wszystkich szko³ach rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli. Tak ustalona kwota nagród oraz pochodne od niej pozostaj¹ w owiatowej rezerwie celowej w
bud¿ecie Gminy. Przyznanie nagrody powoduje zwiêkszanie planu wydatków szko³y zatrudniaj¹cej nagrodzonego.
Wyp³aty nagrody dokonuje szko³a.
5. Nagrody, o których mowa w ust. 2, s¹ przyznawane z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda mo¿e byæ przyznana w innym terminie.
6. Wysokoæ nagród Dyrektora, o których mowa w ust. 2
ustala Dyrektor szko³y.
7. Wysokoæ nagród Wójta, o których mowa w ust. 2 ustala
Wójt Gminy Pakos³aw.
8. Nagroda Dyrektora Szko³y mo¿e byæ przyznawana nauczycielowi, który posiada conajmniej dobr¹ ocenê pracy pedagogicznej oraz spe³nia odpowiednio conajmniej 3 z
wymienionych poni¿ej kryteriów, a nagroda Wójta Gminy
mo¿e byæ przyznana nauczycielowi, który posiada wyró¿niaj¹ca ocenê pracy pedagogicznej oraz spe³nia odpowiednio co najmniej 4 z wymienionych kryteriów:
1) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w
sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okrêgowe komisje egzaminacyjne,
2) podejmuje dzia³alnoæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿ania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
3) osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udzia³u w zawodach II
stopnia (okrêgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajêciem przez
uczniów (zespó³ uczniów) I-III miejsca w konkursach,
zawodach, przegl¹dach, festiwalach wojewódzkich,
ogólnopolskich,
4) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami maj¹cymi trudnoci w
nauce,
5) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoci szkolne lub rodowiskowe, takie jak: nadanie szkole imienia,
wrêczenia sztandaru, dni patrona szko³y,
6) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹ w klasie,
szkole przez organizowanie wycieczek, udzia³u uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i
spotkaniach,

11) zapewnia pomoc i opiekê uczniom lub wychowankom
bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej,
pochodz¹cych z rodzin ubogich lub patologicznych,
12) prowadzi dzia³alnoæ maj¹c¹ na celu zapobieganie i
zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wród dzieci i m³odzie¿y, w szczególnoci narkomanii i alkoholizmu,
13) organizuje wspó³pracê szko³y z jednostkami systemu
ochrony zdrowia, Policj¹, organizacjami stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii spo³ecznej i dostosowania
spo³ecznego dzieci i m³odzie¿y,
14) wyró¿nia siê w realizacji zadañ zwi¹zanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeñstwa w czasie zajêæ organizowanych przez szko³ê,
15) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y, rozwija
formy wspó³dzia³ania szko³y z rodzicami,
16) bierze udzia³ w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
17) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela.
9. Nagroda Wójta Gminy mo¿e byæ przyznana dyrektorom
szkó³, którzy uzyskali znacz¹ce efekty pracy w zakresie:
1) osi¹gania przez szko³ê bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udzia³u uczniów w
konkursach, olimpiadach i zawodach miêdzyszkolnych,
regionalnych i krajowych,
2) bardzo dobrej organizacji pracy szko³y,
3) prawid³owego gospodarowania rodkami finansowymi,
4) dba³oci o infrastrukturê szkoln¹,
5) inicjowania ró¿norodnych dzia³añ rady pedagogicznej
s³u¿¹cych podnoszeniu jakoci pracy szko³y,
6) prawid³owej organizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y w placówce,
7) organizowanie samokszta³cenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
8) wspó³pracy ze rodowiskiem, rodzicami.
10. Nagrody Dyrektora mog¹ byæ przyznawane nauczycielom
po przepracowaniu w szkole conajmniej 2 lat, natomiast
nagrody Wójta Gminy Pakos³aw mog¹ byæ przyznawane
nauczycielom nie pe³ni¹cym funkcji Dyrektora po przepracowaniu w szkole, co najmniej 3 lat.
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11. Z inicjatyw¹ przyznania nagród Wójta Gminy wystêpuje:
1) Dyrektor Szko³y  dla nauczyciela zatrudnionego w
szkole,
2) Wójt Gminy  dla dyrektora szko³y.
Ostateczn¹ decyzjê o przyznaniu nagrody oraz jej wysokoci podejmuje Wójt Gminy Pakos³aw.
12. Z inicjatyw¹ przyznania nagrody dyrektora szko³y wystêpuje:

§9. Przepisy szczególne
1. Nauczycielom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze godzin przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru zajêæ okrelonego w umowie o pracê.
2. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym dla
jego ustalenia.
§10. Traci moc uchwa³a Nr XIX/122/08 Rady Gminy Pakos³aw z dnia 17 padziernika 2008 roku w sprawie: ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli.

1) Dyrektor Szko³y,

§11

2) Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców.
Przyznanie nagrody winno byæ poprzedzone uzyskaniem
opinii Rady Pedagogicznej.
Opinia nie jest wymagana, je¿eli z inicjatyw¹ przyznania
nagrody wyst¹pi³a Rada Pedagogiczna.
Ostateczn¹ decyzjê o przyznaniu nagrody oraz jej wysokoci podejmuje Dyrektor Szko³y.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§12. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 22 stycznia 2009
roku.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Miros³aw Biechowiak

1999
UCHWA£A Nr XXVI/190/09 RADY GMINY SIEDLEC
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach
owiatowych prowadzonych przez Gminê Siedlec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271,
Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458), art. 30 ust. 6 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, Dz.U. z 2007 r. Nr 17, poz. 5, Nr
80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz.
1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz.U. z 2008 r. Nr
145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz.
1) Rada Gminy Siedlec w uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodo-

wymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli gminy Siedlec uchwala co
nastêpuje:
§1. Ustala siê Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Siedlec w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Regulamin wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jego
og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(-) Andrzej Kamierczak

