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4306
UCHWA£A Nr XVI/96/2008 RADY GMINY W PO£AJEWIE
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkó³ i placówek owiatowych prowadzonych przez Gminê Po³ajewo
Na podstawie 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; z 2007 r. Nr 17, poz.
95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr
176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008
r. Nr 145, poz. 917) Rada Gminy w Po³ajew³e uchwala co
nastêpuje:

Regulamin wynagradzania nauczycieli
ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne
§1. 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach owiatowych prowadzo-
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nych przez Gminê Po³ajewo, zwany dalej Regulaminem
okrela:

- za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.

1) wysokoæ stawek dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczególne
warunki przyznawania tych dodatków,

4. Dodatek przys³uguje za okres urlopu dla podratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.

2) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw,

5. Dodatek ten przys³uguje 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.

3) wysokoæ i warunki wyp³acania innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy.

6. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.

§2. 1. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o szkole, rozumieæ przez to nale¿y równie¿ placówki owiatowe prowadzone przez Gminê Po³ajewo.

§5. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego okrela §6 Rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w §4 ust. 3
Regulaminu.

2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o nauczycielach
rozumieæ przez to nale¿y nauczycieli szko³y.
3. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o dyrektorach szko³y,
rozumieæ przez to nale¿y dyrektorów bêd¹cych nauczycielami.

2. Podstawê wynagrodzenia dodatku stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.

§3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkó³.

3. Dodatek nie mo¿e przewy¿szaæ 50% podstawy i jest
uzale¿niony od posiadanych rodków finansowych.

2. Regulamin nie stosuje siê do pracowników szkó³ nie
bêd¹cych nauczycielami.

4. Dodatek mo¿e byæ przyznawany nauczycielowi na
czas okrelony, nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy i nie d³u¿szy ni¿
jeden rok szkolny.

ROZDZIA£ II

5. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a
dyrektorowi Wójt Gminy.

Dodatki

6. Szczegó³owe zasady i kryteria przyznawania dodatku
nauczycielom okrela za³¹cznik do Regulaminu.

§4. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat.
2. Wysokoæ dodatku okrela art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
3. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj¹ce do
dodatku okrela §5 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. Nr 22, poz. 181 z póniejszymi
zmianami).

§6. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora szko³y lub wicedyrektora szko³y
albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y,
2) wychowawstwo klasy,
3) sprawowanie funkcji:

Dodatek przys³uguje:
- 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,
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doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,

-

opiekuna sta¿u.

2. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego okrela poni¿sza tabela dodatków funkcyjnych:
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3. Nauczycielowi, któremu powierzono dodatek funkcyjny przys³uguje miesiêczny dodatek w wysokoci:
1) wychowawstwo klasy:































a) do 12 ucz. -

25 z³ miesiêcznie

b) od 13 - 22 ucz. -

35 z³ miesiêcznie
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45 z³ miesiêcznie

z zastrze¿eniem punktu 2,
2) nauczycielowi przedszkola przys³uguje jeden dodatek za
wychowawstwo niezale¿nie od liczby oddzia³ów, w których prowadzi zajêcia,
3) funkcja nauczyciela - konsultanta oraz doradcy metodycznego
od 250 z³ - 400 z³ miesiêcznie.
4) opiekuna sta¿u

od 40 z³ - 50 z³ miesiêcznie.

4. Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego pracodawca uwzglêdnia w szczególnoci wielkoæ szko³y, jej warunki organizacyjne z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych ze stanowiska kierowniczego lub pe³nionej funkcji, liczbê stanowisk
kierowniczych w szkole i wyniki pracy szko³y.
5.

Postanowienia §5 ust. 5 stosuje siê odpowiednio.

6. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o objêcie
stanowiska lub funkcji uprawniaj¹cych do dodatku, a je¿eli
objêcie stanowiska lub funkcji nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca - od tego dnia.
7. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcje na czas okrelony, traci prawo do dodatku z koñcem
miesi¹ca, w którym up³yn¹³ okres. Dotyczy to równie¿ wczeniejszego odwo³ania ze stanowiska lub funkcji.
8. Dodatek nie przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy w okresie stanu nieczynnego i
urlopu do podratowania zdrowia, w okresie za który nie
przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu w którym nauczyciel 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.
9. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y
przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesi¹ca
kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach zastêpstwa.
10. Nauczyciele, którzy w dniu wejcia w ¿ycie ustawy
Karta Nauczyciela otrzymali dodatki specjalistyczne, zachowuj¹ prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego
stopnia awansu zawodowego w wysokoci i na zasadach
obowi¹zuj¹cych w dniu wejcia ustawy Karta Nauczyciela.
§7. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w
trudnych warunkach okrela §8 Rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w §4 ust. 3
Regulaminu.
2. Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³uguje
w wysokoci 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹
godzinê.
§8. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w
warunkach uci¹¿liwych okrela §9 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w §4 ust. 3
Regulaminu.
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2. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje nauczycielom prowadz¹cym zajêcia w wysokoci 20%
stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.
3. Dodatek za uci¹¿liwoæ pracy nie przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresach,
za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym nauczyciel zaprzesta³ wykonywania pracy.
4. W razie zbiegu prawa do dodatków za trudne warunki
pracy i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi
prawo do jednego wy¿szego dodatku.
5. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca
siê z do³u.
§9. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w
warunkach szkodliwych, okrelaj¹ odrêbne przepisy.
2. Nauczycielom pracuj¹cym w warunkach szkodliwych
dla zdrowia dodatek przys³uguje w wysokoci:
1) od 15 z³ do 35 z³ miesiêcznie - przy pierwszym stopniu
szkodliwoci,
2) od 20 z³ do 50 z³ miesiêcznie - przy drugim stopniu
szkodliwoci,
3) od 25 z³ do 70 z³ miesiêcznie - przy trzecim stopniu
szkodliwoci.
3. Nauczycielom wykonuj¹cym pracê w szkodliwych warunkach dodatek wyp³aca siê, je¿eli:
1) stê¿enia lub natê¿enia czynników szkodliwych dla zdrowia
przekraczaj¹ najni¿sze dopuszczalne normy lub niemo¿liwe jest zachowanie innych higienicznych norm pracy,
2) praca jest wykonywana w tych warunkach przez co najmniej 40 godzin w miesi¹cu.
4. Dodatek przyznaje siê na podstawie wyniku badañ
rodowiska pracy, przeprowadzonych przez jednostkê upowa¿nion¹ do tego rodzaju badañ stwierdzaj¹cych, ¿e praca
jest wykonywana w warunkach, o których mowa w ust. 3.
5. Dodatek przyznaje siê na okres przejciowy do czasu
przez wyeliminowanie lub ograniczenie szkodliwoci uzasadniaj¹cych przyznanie dodatku.
6. Dodatek wyp³aca siê miesiêcznie z do³u na czas faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany
oraz okresy:
1) urlopu macierzyñskiego,
2) urlopu wypoczynkowego,
3) choroby trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ trzy miesi¹ce,
4) niewykonywanie pracy z innych przyczyn, za które to
okresy przys³uguje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.
7. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za pracê w warunkach szkodliwych dla zdrowia, dodatku za pracê w trudnych
warunkach albo dodatku za pracê w warunkach uci¹¿liwych
przys³uguje prawo do obu tych dodatków.
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ROZDZIA£ III
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
oraz godziny doranych zastêpstw
§10. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c sumê stawki przys³uguj¹cego nauczycielowi
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy
przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesiêczn¹ liczbê obowi¹zkowego wymiaru zajêæ nauczyciela ustala 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 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 w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub
koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
5. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach w
których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, a w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszaniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê z do³u.
§11. 1. Wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw
ustala siê jako za godziny ponadwymiarowe wg stawki osobistego zaszeregowania za ka¿d¹ zrealizowan¹ godzinê zastêpstwa.
2. W razie zastêpstwa nieobecnych nauczycieli przez
nauczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin za
faktycznie zrealizowane godziny zastêpstw przys³uguje wynagrodzenie wed³ug zasad ustalonych w pkt 1
ROZDZIA£ IV
Wysokoæ i warunki wyp³acania innych wiadczeñ
wynikaj¹cych ze stosunku pracy
§12. 1. Nauczycielom zatrudnionym w placówkach owiatowych, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ planowane
i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajêcia dydaktyczne i opiekuñczo - wychowawcze, a nie otrzymuj¹ za
ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje odrêbne wynagrodzenie za efektywne przepracowane godziny ponadwymiarowe.
ROZDZIA£ V
Przepisy koñcowe
§13. Projekt regulaminu zosta³ uzgodniony ze zwi¹zkami
zawodowymi.

2) wyjazdem dzieci i m³odzie¿y na wycieczki lub imprezy,

§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Po³ajewo.

3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ - traktuje siê jak godziny faktycznie
odbyte.

§15. Przepisy uchwa³y stosuje siê od dnia 1 stycznia
2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

6. 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 lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ w art. 42 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub o 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¿e wiêksza ni¿ liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§16. Traci moc uchwa³a Nr X/63/2007 Rady Gminy w
Po³ajewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczyciel szkó³ i placówek owiatowych
prowadzonych przez Gminê Po³ajewo.
§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Roman Klewenhagen
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XVI/96/2008
Rady Gminy w Po³ajewie
z dnia 27 listopada 2008 r.

OKRELAJ¥CY SZCZEGÓ£OWE ZASADY I KRYTERIA PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO
1. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycielowi
i dyrektorowi po przepracowaniu 6 miesiêcznego roku
szkolnego.

3. Przy okrelaniu wysokoci dodatku motywacyjnego dyrektorom bêdzie brane pod uwagê:
1) celowe i oszczêdne wydatkowanie rodków finansowych szko³y,

2. Przy okrelaniu wysokoci dodatku motywacyjnego nauczycielom bêdzie brane pod uwagê:

2) racjonalne wykorzystywanie maj¹tku szko³y,

1) uzyskanie wysokich wyników dydaktycznych i wychowawczych - udzia³u w konkursach organizowanych na
szczeblach: szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim,

3) dba³oæ o estetykê obiektów szkolnych,
4) racjonalna polityka personalna,
5) wspó³praca ze rodowiskiem lokalnym - wp³yw szko³y
na miejscowe rodowisko,

2) organizowanie imprez klasowych, rodowiskowych i
aktywny udzia³ w przygotowaniu uroczystoci szkolnych,

6) osi¹gniêcie przez szko³ê bardzo dobrych wyników dydaktyczno - wychowawczych, liczny udzia³ w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.,

3) rozwijanie zainteresowañ i uzdolnieñ uczni,
4) realizowanie w³asnych programów autorskich,

7) inicjowanie ró¿norodnych dzia³añ rady pedagogicznej
s³u¿¹cych podniesieniu jakoci pracy placówki,

5) wzorowa relacja zajêæ dydaktycznych potwierdzona
wynikami nadzoru pedagogicznego,
6) doskonalenie w³asnego warsztatu pracy poprzez ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji,
7) opracowanie i upowszechnianie w³asnych dowiadczeñ pedagogicznych.

8) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych na rzecz placówki.
4. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany do wysokoci
50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela i jest uzale¿niony od posiadanych rodków finansowych.

4307
UCHWALA Nr XVI/97/2008 RADY GMINY W PO£AJEWIE
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie wysokoci oraz szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli szkól i placówek owiatowych prowadzonych przez Gminê Po³ajewo.
Na podstawie art. 54 ust. 7 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; z 2007 r. Nr 17, poz.
95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr
176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008
r. Nr 145, poz. 917) Rada Gminy w Po³ajewie uchwala co
nastêpuje:

Regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli
§1. 1. Regulamin okrela wysokoæ oraz szczegó³owe
zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli szkó³ i placówek owiatowych prowadzonych przez Gminê Po³ajewo.

