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UCHWA£A Nr XXXVI/234/08 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu na rok 2009 - okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz wys³ugê lat

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6b ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z póniejszymi zmianami) oraz w zwi¹zku z 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 z póniejszymi
zmianami) oraz przepisów 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 wynagrodzenia
za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22,
poz. 181 z póniejszymi zmianami), po uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli Rada Gminy
Duszniki uchwala, co nastêpuje:

Regulamin okrelaj¹cy w roku 2009 wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz wys³ugê lat

ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne

§1. 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 szkole/placówce,
4) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
5) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 KN,
7) Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006
r. Nr 97, poz. 674 z póniejszymi zmianami),

8) 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 z 2005 r. Nr 22, poz. 181z póniejszymi
zmianami).

Dodatek motywacyjny

§2. 1. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w
konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
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:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
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przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 i pkt 2 Karty Nauczyciela, a w
szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
§3. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e
byæ wy¿szy ni¿ 20% jego wynagrodzenia zasadniczego,
natomiast dla dyrektora placówki nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿
40% jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 4 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy.
3. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania warunków, o których mowa w §2, ustala dyrektor, a w
stosunku do dyrektora - Wójt Gminy.
4. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
5. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel (z
wy³¹czeniem dyrektora) nabywa po przepracowaniu jednego semestru w danej placówce.
6. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za czas nie
realizowania przez nauczyciela i dyrektora godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie dla poratowania zdrowia.
§4. 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 szkó³ i przedszkoli - 20%.

Dodatek funkcyjny

§5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny, w wysokoci
okrelonej w tabeli dodatków funkcyjnych.
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2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
pkt 1 i 2 oraz tabeli, uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê
uczniów i oddzia³ów, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szko³y (wychodzenie na zewn¹trz: udzia³ w
licznych konkursach, olimpiadach oraz imprezach rodowiskowych itp.) ustala:
1) dla dyrektora - Wójt Gminy,
2) dla pozosta³ych stanowisk kierowniczych w szkole dyrektor szko³y.
§6. 1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania
oraz zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym, ¿e nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo w oddziale zerowym i przedszkolnym w wysokoci
50 z³,
2) wychowawstwo klasy do 15 uczniów - w wysokoci
45 z³,
3) wychowawstwo klasy powy¿ej 15 uczniów - w wysokoci
60 z³
4) funkcjê doradcy metodycznego - w wysokoci od 100 do
200 z³,
5) funkcjê opiekuna sta¿u - w wysokoci

45 z³

2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1, uwzglêdniaj¹c zakres i z³o¿onoæ zadañ oraz warunki
ich realizacji, ustala dyrektor placówki.
§7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §5 i §6 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. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w §5, nie
wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa
w §6 ust. 1.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
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§8. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za warunki
pracy z tytu³u pracy w trudnych warunkach okrelonych w
przepisach §8 rozporz¹dzenia
Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³ugu-

je:
1) nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cym zajêcia w klasach ³¹czonych w wysokoci 25% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê
nauczania,
2) nauczycielom, którzy prowadz¹ nauczanie indywidualne
dzieci i m³odzie¿y zakwalifikowanych do nauczania specjalnego - 20% stawki godzinowej,
3) nauczycielom prowadz¹cym nauczanie indywidualne
dzieci i m³odzie¿y z upoledzeniem w stopniu umiarkowanym 20% stawki godzinowej.
§9. 1. Wysokoæ dodatku za warunki pracy ustala dla
nauczyciela - dyrektor, a dla dyrektora - organ prowadz¹cy.
2.







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

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i
godziny doranych zastêpstw

§10. 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, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w
ramach godzin ponad wymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa ustala siê, z zastrze¿eniem ust. 3, w sposób okrelony







w ust. 1, której realizacja nastêpuje w zastêpstwie nieobecnego nauczyciela.
3. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 3,
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, 2 i 3, uzyskuje siê mno¿¹c tygodniowy 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.
§11. 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.
§12. 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 ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
§13. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i
godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
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Dodatek za wys³ugê lat
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góry.

§14. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat zgodnie z art. 33, ust. 1 Karty Nauczyciela.
2.
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Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry.

§15. 1 Nauczycielowi nie posiadaj¹cemu kwalifikacji
do nauki jêzyka obcego, do czasu uzyskania kwalifikacji
podwy¿sza siê minimaln¹ stawkê wynagrodzenia zasadniczego o 500,00 z³ brutto (proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia).

Dodatek, o którym mowa w §15.1. wyp³aca siê z

§16.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gmi-

ny.
§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego, jednak nie wczeniej ni¿ od 1.01.2009.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Gracjan Skórnicki

4255
UCHWA£A Nr XXXVI/235/08 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie: Regulaminu na rok 2009 okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania
i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
Rada Gminy Duszniki uchwala Regulamin na rok 2009
okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego:

§1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin we wszystkich placówkach owiatowych na terenie
Gminy Duszniki i posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do
zajmowanego stanowiska przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
§2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzale¿niona jest od liczby osób w rodzinie uprawnionego
nauczyciela i wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie -

20,00 z³

2) przy dwóch osobach w rodzinie -

30,00 z³

3) przy trzech osobach w rodzinie -

35,00 z³

4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie -

40,00 z³.

§3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza
siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
- wspó³ma³¿onka
- dzieci i m³odzie¿ ucz¹ca siê pozostaj¹ca na wy³¹cznym
utrzymaniu nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 24 lat.
§4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cego
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cego przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej ust. 2.
Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.
§5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust.4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielski
dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor, a dyrektorowi organ prowadz¹cy.
§6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,

