Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 241

— 22304 —

Poz. 4207

4207
UCHWA£A Nr XXVII/178/2008 RADY GMINY PIASKI
z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie: Regulaminu okrelaj¹cego na rok 2009 - wysokoci stawek i warunków przyznawania oraz wyp³acania
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a tak¿e szczegó³owych warunków obliczania i wyp³acania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doranych zastêpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i
przedszkolu, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Piaski.

Na podstawie: art 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art 41 ust
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, póz 1591z póniejszymi
zmianami) oraz art 30 ust 6 i 6a, w zwi¹zku z art 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z
2006 Nr 97, póz 674 z póniejszymi zmianami) 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. z 2005r Nr 22 póz
181 ze zmianami) oraz art 4 ust. 1 i art 13, pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68 póz 449
póniejszymi zmianami). Rada Gminy Piaski uchwala, co
nastêpuje:

§1. Regulamin okrelaj¹cy wysokoæ stawek i warunków
przyznawania oraz wyp³acania dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy a tak¿e szczegó³owych warunków obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doranych zastêpstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach, przedszkolach, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Piaski w brzmieniu okrelonym w Za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Piaski.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po up³ywie og³oszenia w Dzienniku Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
(-) Irena Ró¿alska

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXVII/178/08
Rady Gminy Piaski
z dnia 21 listopada 2008 r.

REGULAMIN OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ STAWEK I WARUNKÓW PRZYZNAWANIA ORAZ WYP£ACANIA DODATKÓW
MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, ZA WARUNKI PRACY A TAK¯E SZCZEGÓ£OWYCH WARUNKÓW OBLICZANIA I
WYP£ACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE, GODZINY DORANYCH ZASTÊPSTW.
Rozdzia³ I

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

Postanowienia wstêpne

6. tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa o:
1. szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê 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 szkole
4. roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,

7. Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia 26
stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz.U. z 2006 Nr 97, poz. 674 z póniejszymi zmianami),
8. rozporz¹dzeniu - rozumie siê przez to 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 wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. z 2005 r. Nr 22 poz. 181 ze zmianami).
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Rozdzia³ II
Dodatki
Dodatek motywacyjny

§2. 1. Fundusz na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
okrela siê na poziomie 3,2% rodków na wynagrodzenia
zasadnicze nauczycieli
2.
nio:
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Dodatek motywacyjny przyznawany jest odpowied-

1) dyrektorowi - przez wójta
2) nauczycielowi - przez dyrektora
3. Dodatek motywacyjny mo¿e otrzymaæ nauczyciel, który przepracowa³ w szkole co najmniej rok i spe³nia 6 z
nastêpuj¹cych wymagañ:
1) w zakresie zadañ dydaktyczno - wychowawczych i jakoci
pracy:
a) osi¹ga dobre wyniki nauczania potwierdzone wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnêtrznych oraz
wynikami wewnêtrznymi szkolnego badania wyników
nauczania,
b) uczniowie przez niego przygotowani uczestnicz¹ w
zawodach, konkursach, olimpiadach przedmiotowych,
c) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami maj¹cymi trudnoci w nauce,
d) przygotowuje lub wspó³organizuje uroczystoci edukacyjne o zasiêgu szkolnym lub rodowiskowym,
e) organizuje dodatkowe zajêcia edukacyjne dla uczniów
uwzglêdniaj¹c ich potrzeby i zainteresowania.
2) w zakresie zadañ opiekuñczo - wychowawczych:
a) aktywnie i efektywnie dzia³a na rzecz uczniów potrzebuj¹cych pomocy ze wzglêdu na ich trudn¹ sytuacjê
¿yciow¹,
b) bardzo dobrze wspó³pracuje z rodzicami w zakresie
spraw dydaktycznych i wychowawczych,
c) wspó³pracuje z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na rzecz dzieci i m³odzie¿y.
3) w zakresie zadañ statutowych innych ni¿ wymienione z pkt
1, 2:
a) czynnie uczestniczy w pracach zespo³ów przedmiotowych i innych,
b) przeprowadza lekcje kole¿eñskie,
c) dba o doposa¿enie i wykorzystanie zasobów pracowni
przedmiotowej,
d) promuje szko³ê na zewn¹trz,
e) przygotowuje do zajêæ i doskonali siê zawodowo.
4) Posiada co najmniej dobr¹ ocenê lub pozytywn¹ ocenê
dorobku zawodowego.

4. Dodatek motywacyjny mo¿e otrzymaæ dyrektor, który
spe³nia co najmniej 4 z wymagañ w ust. 3 oraz nienagannie
wype³nia obowi¹zki dyrektora szko³y okrelone w art. 39 ust.
1 - 4 i 9 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) i art. 7 Karty
Nauczyciela
5.

Dodatek motywacyjny, nie mo¿e byæ wy¿szy dla:

1) nauczyciela 20%,
2) dyrektora 45%
3) wicedyrektora 25%
pobieranego przezniego wynagrodzenia zasadniczego.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie krócej jednak ni¿ na szeæ miesiêcy i nie d³u¿ej ni¿ na
rok kalendarzowy i wyp³acany jest z góry w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
7.

Dodatek motywacyjny nie przys³uguje:

1) nauczycielom sta¿ystom w okresie odbywania sta¿u,
2) nauczycielom, którzy otrzymali kary dyscyplinarne przewidziane przepisami Kodeksu Pracy
3) nauczycielom przebywaj¹cym na urlopach: bezp³atnych
powy¿ej 30 dni, wychowawczych i dla poratowania zdrowia oraz przez okres 6 miesiêcy po powrocie do pracy.
8. Dyrektor szko³y mo¿e odebraæ przyznany dodatek
motywacyjny lub zmieniæ jego wysokoæ w trakcie roku
szkolnego, w przypadku zaistnienia okolicznoci wymienionych w ustêpie 7, pkt 2-3, od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym zdarzenia te mia³y
miejsce, a je¿eli mia³o to miejsce pierwszego dnia miesi¹ca,
to od tego dnia.
9. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia
warunków, o których mowa w ust. 3 i 4, ustala dyrektor, a do
dyrektora Wójt.

Dodatek funkcyjny

§3. 1. Dodatek funkcyjny przys³uguje nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko:
1) dyrektora w szkole, zespole szkó³,
2) wicedyrektora w szkole, zespole szkó³,
3) dyrektora przedszkola,
4) nauczyciela, któremu powierzono wychowawstwo klasy
5) nauczyciela, któremu powierzono funkcjê opiekuna sta¿u
6) doradca metodyczny i nauczyciel konsultant.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego o którym mowa w pkt
1 1-3 uzale¿nia siê od liczby oddzia³ów:
a) dyrektor szko³y, zespo³u szkó³, przedszkola licz¹cy do
6 oddzia³ów do 30%
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b) dyrektor szko³y, zespo³u szkó³, przedszkola licz¹ce od
7 do 12 oddzia³ów do 40%
c) dyrektor szko³y, zespo³u szkó³, przedszkola licz¹cy
powy¿ej 12 oddzia³ów do 50%
d) wicedyrektorowi szko³y, przedszkola - do 30%
e) wicedyrektorowi zespo³u szkó³ - do 40% pobieranego
przezniego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz
zajêcia w zale¿noci od sprawuj¹cej funkcji, przys³uguje dodatek funkcyjny:
a) nauczycielowi, któremu w szkole powierzono wychowawstwo klasy - w wysokoci 60,00 z³. brutto
b) nauczycielowi, któremu w przedszkolu powierzono
wychowawstwo - w wysokoci 60,00 z³. brutto
c) nauczycielowi, któremu powierzono funkcjê doradcy
metodycznego w wysokoci 15% wynagrodzenia zasadniczego
d) nauczycielowi, któremu powierzono funkcjê nauczyciela konsultanta  w wysokoci 20% wynagrodzenia
zasadniczego,
e) nauczycielowi, któremu powierzono funkcjê opiekuna
sta¿u -w wysokoci 50,00 z³. brutto
4. Dodatek funkcyjny w wysokoci okrelonej w punkcie
2 i 3 lit. a,b przys³uguje równie¿ nauczycielowi, któremu w
zastêpstwie powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, czy te¿ wychowawstwo klasy w szkole lub w przedszkolu
na okres d³u¿szy ni¿ 1 miesi¹c.
5. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w pkt 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:

Dodatek za warunki pracy

§4. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek w wysokoci
20% jego wynagrodzenia zasadniczego za warunki pracy z
tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla
zdrowia warunków okrelonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
2. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzale¿niona jest od:
1) stopnia trudnoci, uci¹¿liwoci oraz szkodliwoci dla zdrowia realizowanych prac lub zajêæ,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o
których mowa w ust. 1.
3) Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
3.

Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje:

1) w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany,
2) w okresie niewykonywania pracy, przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
4.

Dodatek za trudne warunki pracy wyp³aca siê:

1) w ca³oci je¿eli nauczyciel realizuje w takich warunkach
ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ oraz gdy nauczyciel,
któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w
tych warunkach obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ,
2) w odpowiedniej czêci je¿eli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko czêæ obowi¹zuj¹cego wymiaru lub
je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym ! wymiarze godzin.

Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw

a) dla dyrektora Wójt
b) dla wicedyrektora dyrektor
6. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
pkt 1.1 i 3 ustala Wójt.
7. 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.
8. 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
stanowiska, wychowawstwa, funkcji nauczyciela konsultanta,
doradcy metodycznego, opiekuna sta¿u z innych powodów,
a jeli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca od tego dnia.
9. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

§5. 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 doranego zastêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub
szkodliwych 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 nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a 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 lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru
zajêæ.
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3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1
i 2 ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany wymiar 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 lub 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 (lub 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 ponadwymiaro-
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wych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu,
nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
6. Dyrektorowi nie przys³uguje prawo do wynagrodzenia
z tytu³u realizowanych godzin doranych zastêpstw.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw przys³uguje za godziny faktycznie
zrealizowane, pod warunkiem wypracowania przez nauczyciela w danym tygodniu obowi¹zkowego wymiaru zajêæ.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dorane zastêpstwa rozlicza siê w okresach miesiêcznych.
9. Szko³a prowadzi rejestr pracy nauczycieli, godzin
ponadwymiarowych i doranych zastêpstw.
10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
§6. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
§7. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009
roku
§8. Regulamin niniejszy zosta³ uzgodniony z zwi¹zkami
zawodowymi.

4208
UCHWA£A Nr 164/08/V RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa
uchwala, co nastêpuje:

§1. Nadaje siê terenowi obejmuj¹cemu dzia³ki o numerze
ewidencyjnym 742/4, 738/8, 737/6, 733/7, 732/6 po³o¿one w
obrêbie geodezyjnym Puszczykowo Stare stanowi¹ce w³asnoæ Miasta Puszczykowa nazwê Miêtowa.
§2. Przebieg ulicy zaznaczony jest na kopii mapy ewidencyjnej stanowi¹cej Za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
(-) Marek B³ajecki

