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UCHWA£A Nr XXI/174/2008 RADY MIEJSKIEJ W D¥BIU
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach, przedszkolach
i placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê D¹bie na rok 2009.
Dzia³aj¹c 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 zmianami) i art. 30 ust. 6, 6a i 6b ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674) Rada Miejska w D¹biu uchwala:
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szko³ach, przedszkolach i placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê D¹bie w roku 2009.
§1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach, przedszkolach i placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê zwany dalej Regulaminem, okrela:
1. wysokoæ stawek dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe
warunki przyznawania tych dodatków,
2. szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw,
3. wysokoæ i warunki wyp³acania innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy.
§2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1. Szkole - rozumie siê przez to szko³ê, przedszkole lub
placówkê owiatow¹ prowadzon¹ przez Gminê albo zespó³ szkó³, przedszkoli i placówek.
2. Pracodawcy - rozumie siê przez to szko³ê, b¹d w zale¿noci od kontekstu - dyrektora szko³y albo inn¹ osobê
wyznaczon¹ do dokonywania czynnoci w sprawach z
zakresu prawa pracy.
3. Nauczycielach - rozumie siê przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcê.
§3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkó³,
przedszkoli i placówek owiatowo - wychowawczych.
2. Regulaminu nie stosuje siê do pracowników szkó³ nie
bêd¹cych nauczycielami.
§4. Dodatek za wys³ugê lat
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 §7 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólne warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia
za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181).

4. Dodatek przys³uguje:
a) 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.
5. Dodatek przys³uguje za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.
Dodatek ten przys³uguje równie¿ 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. Za w/w okres nie odprowadza siê
sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne.
6. Dodatek wyp³aca siê z góry w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
§5. Dodatek motywacyjny
1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego okrela §6 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r
2. Podstawê obliczania dodatku stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.
3. Dodatek przyznaje siê nauczycielowi na czas okrelony,
nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.
4. Nauczycielom dodatek przyznaje dyrektor szko³y, a dyrektorowi Burmistrz.
5. Tworzy siê fundusz rodków finansowych przeznaczony
na dodatki motywacyjne, który w przeliczeniu na jeden
etat wynosi procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia
zasadniczego:
a) dla nauczycieli - 6%
b) dla dyrektorów - 20%
6. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala
dyrektor szko³y w porozumieniu z zak³adow¹ organizacj¹
zwi¹zkow¹, a w stosunku do dyrektora - Burmistrz Miasta
D¹bia w porozumieniu z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹.
7. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela, w granicach przyznanych rodków finansowych, ustala dyrektor szko³y w uzgodnieniu z zak³adow¹
organizacj¹ zwi¹zkow¹, a dla dyrektora Burmistrz Miasta
D¹bia w uzgodnieniu z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹.
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8. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e przekraczaæ 10%, a dla dyrektora 40% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
9. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³at wynagrodzenia.

12. Warunkiem przyznania dyrektorowi dodatku motywacyjnego jest spe³nienie co najmniej omiu z poni¿ej wymienionych punktów:
-

Umiejêtne, racjonalne gospodarowanie rodkami finansowymi szko³y, a zw³aszcza przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej w oparciu o posiadane rodki finansowe.

-

Podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzbogacenia
maj¹tku szkolnego,

-

Pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych oraz umiejêtnoæ ich w³aciwego wykorzystania na cele szko³y,

-

Podejmowanie dzia³añ zapewniaj¹cych utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantuj¹cym optymalne warunki do realizacji zadañ: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuñczych,

-

Sprawnoæ organizacyjna w realizacji zadañ szko³y, a
zw³aszcza dyscyplina pracy, podzia³ zadañ i terminowoæ ich realizacji,

-

Podejmowanie dzia³añ motywuj¹cych nauczycieli do
doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

-

Organizowanie konferencji szkoleniowych,

-

Wspó³praca z placówkami doskonalenia nauczycieli,

-

Promowanie szko³y,

-

Uzyskiwanie wysokich efektów pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuñczej szko³y,

-

Poszerzanie oferty szko³y poprzez wprowadzanie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

-

Dba³oæ o klimat wychowawczy szko³y poprzez rozwi¹zywanie konkretnych problemów wychowawczych,

-

Podejmowanie efektywnych dzia³añ profilaktycznych
zapobiegaj¹cych zagro¿eniom spo³ecznym,

-

Stwarzanie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi samorz¹dnoci i przedsiêbiorczoci uczniów,

-

Dba³oæ o obecnoæ szko³y w rodowisku lokalnym:
udzia³ w imprezach, konkursach, przegl¹dach,

-

Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej.

10.
Kryteria szczegó³owe przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom i dyrektorom.
11. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spe³nienie co najmniej omiu z poni¿ej wymienionych punktów:
-

-
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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.
Umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we

-

wspó³pracy z ich rodzicami,

-

Pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne

-

i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrzebuj¹cych
szczególnej opieki,

-

Systematyczne i efektywne przygotowanie siê do przydzielonych

-

obowi¹zków,

-

Podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,

-

Wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,

-

2.7 Dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych
pomieszczeñ, pomocy

-

dydaktycznych, lub innych urz¹dzeñ szkolnych,

-

Prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej,

-

Rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,

-

Przestrzeganie dyscypliny pracy,

-

Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,

-

Udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,

-

Udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,

-

Opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,

-

Prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

-

Aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.

13. Nauczycielom powracaj¹cym z urlopu dla poratowania
zdrowia, urlopu macierzyñskiego lub wychowawczego
utrzymuje siê przynajmniej dodatek motywacyjny nie ni¿szy ni¿ na poprzednim poziomie.
§6. Dodatek funkcyjny
Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie b¹d pe³nienie uprawnia do dodatku funkcyjnego okrela §5 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 stycznia 2005 r.,
Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego okrela poni¿sza tabela dodatków funkcyjnych. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y,
przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci okrelonej w
poni¿szej tabeli:
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TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
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Zmiany w statucie szko³y (placówki) dotycz¹ce tworzenia
stanowisk kierowniczych wymagaj¹ akceptacji Burmistrza
Miasta D¹bie.
1. Prawo do dodatku funkcyjnego 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.
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
zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi z
tytu³u:
a) sprawowania funkcji opiekuna sta¿u, w wysokoci 60 z³
b) powierzenia wychowawstwa klasy w szko³ach - 60 z³
c) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta, w wysokoci 150 z³.
3. Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego dyrektorów bierze siê pod uwagê: wielkoæ szko³y, liczbê uczniów,
z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy
szko³y oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne
w jakich szko³a funkcjonuje.
4. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, w granicach stawek okrelonych tabel¹ ustala dla dyrektorów Burmistrz Miasta
D¹bie, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych dyrektor szko³y uwzglêdniaj¹c miêdzy innymi:
wielkoæ szko³y, jej warunki organizacyjne, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z funkcji kierowniczej, liczbê stanowisk
kierowniczych szkole, wyniki pracy w szkole.
5. 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.
§7. 1. Nauczyciel ma prawo do dodatku funkcyjnego za
ka¿d¹ funkcjê.
2. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od
tego dnia.
3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okrelony traci prawo do dodatku funkcyjnego
z up³ywem tego okresu, a w razie wczeniejszego odwo³ania
- z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli
odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej 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 z innych powodów obowi¹zków do których jest
przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca - od tego
dnia.
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po pierwszym miesi¹cu
zastêpstwa.
6. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§8. Dodatek za warunki pracy
Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w trudnych
warunkach okrela §8 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r.
1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych, uci¹¿liwych lub
szkodliwych warunkach dla zdrowia przys³uguje z tego
tytu³u dodatek za warunki pracy.
2. Za pracê w trudnych uci¹¿liwych warunkach uznaje siê:
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a) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego,
b) prowadzenie zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych z
dzieæmi, m³odzie¿¹ upoledzonymi umys³owo,
c) prowadzenie zajêæ w klasach ³¹czonych,
d) prowadzenie zajêæ nauczania indywidualnego normalnym tokiem nauki dla dziecka w domu.
3. Dodatek za warunki pracy przys³uguje za faktycznie przepracowane godziny w wysokoci proporcjonalnej do liczby przepracowanych godzin.
4. Dodatek za warunki pracy wynosi:
a) 25% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê w klasach ³¹czonych,
b) 5% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych z uczniem
upoledzonym umys³owo
c) 30% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê nauczania indywidualnego z dzieckiem zakwalifikowanym do kszta³cenia specjalnego
d) 15% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê nauczania indywidualnego prowadzonego w domu
normalnym tokiem nauki.
5. Dodatki za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
§9. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doranych zastêpstw.
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 dodatku za warunki pracy
przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ, ustalonego dla danego rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesiêczn¹ liczbê obowi¹zkowego wymiaru zajêæ nauczyciela ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w
ten sposób, ze 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 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, w szczególnoci w zwi¹zku z:
a) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
b) wyjazdem dzieci i m³odzie¿y na wycieczki lub na imprezy,
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c) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie trwaj¹c¹
d³u¿ej ni¿ tydzieñ traktuje siê jak godziny faktycznie
odbyte.
d) w przypadku wyjazdu dziecka do sanatorium lub na
rehabilitacje.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
w tygodniach; w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej
nieobecnoci w pracy nauczyciela oraz w tygodniach, w
których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku
tygodnia - za podstawê liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelonych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono 4 dniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ
usprawiedliwionej nieobecnoci w 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.
7. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹
zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze, a nie
otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje
wynagrodzenie obliczane jak za godzinê ponadwymiarow¹ w wysokoci odpowiadaj¹cej 4 godzinom ponadwymiarowym zgodnie ze stawk¹ osobistego zaszeregowania.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê
z do³u.
§10. 1. Do wynagrodzenia za godzinê doranych zastêpstw stosuje siê odpowiednio §9.
2. W razie zastêpstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin za
faktycznie zrealizowane godziny zastêpstw przys³uguje wynagrodzenie wed³ug zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
§11. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przys³uguje odrêbny dodatek w wysokoci 10% wynagrodzenia zasadniczego, zwany
dodatkiem wiejskim. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni
nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy w
skutek choroby lub sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym cz³onkiem rodziny. Za w/w okres nie
odprowadza siê sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
§12. 1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli bêd¹ naliczane i wyp³acane w terminach i wysokociach
okrelonych rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
2. Wysokoæ dodatków funkcyjnych ustala Burmistrz
Miasta w uzgodnieniu z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ w
kwotach nie mniejszych ni¿ otrzymane w poprzednich latach.
3. W sprawach nierozstrzygniêtych regulaminem maj¹
zastosowanie stosowne przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu
Pracy.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta D¹bie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 258

— 23562 —

§14. Traci moc uchwa³a Nr XIII/90/2007 Rady Miejskiej w
D¹biu z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e
wysokoci, szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania
dodatku mieszkaniowego.

Poz. 4737, 4738

§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w D¹biu
(-) Anna £aska - Vongsay

4738
UCHWA£A Nr XXI/175/2008 RADY MIEJSKIEJ W D¥BIU
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu nagród dla nauczycieli szkó³
i placówek owiatowych prowadzonych przez Gminê D¹bie
Dzia³aj¹c 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) 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 Miejska w D¹biu uchwala:

§1. 1. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach i placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê D¹bie w 2009 roku.
2. Regulamin okrela kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrêbnionego w
bud¿ecie Gminy D¹bie dla nauczycieli oraz pracowników
administracyjno - obs³ugowych szkó³ i placówek owiatowych prowadzonych przez Gminê D¹bie. Specjalny fundusz
nagród jest tworzony w wysokoci co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli i pracowników.
3. Wysokoæ specjalnego funduszu nagród w danym
roku kalendarzowym ustala Rada Miejska w D¹biu okrelaj¹c
kwoty przeznaczone na nagrody Gminy i nagrody dyrektorów
szkó³. Nagrody Gminy przyznaje Burmistrz.

§3. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkó³ i placówek
owiatowych s¹ przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
1. W szczególnych przypadkach nagrody mog¹ byæ przyznawane w innym terminie zwi¹zanym z zakoñczeniem roku
szkolnego albo dniem patrona szko³y.
§4. 1. Burmistrz ustala corocznie wysokoæ nagród Gminy.
2. Nagrody dyrektorów szkó³ nie mog¹ przekroczyæ 70%
maksymalnej nagrody Gminy.
§5. 1. Nagroda ma charakter uznaniowy i wyp³acana jest
w formie pieniê¿nej.
2. Nagroda mo¿e byæ przyznana nie wczeniej ni¿ po
przepracowaniu w szkole jednego roku.
3. Przyznanie nagrody Gminy wyklucza mo¿liwoæ jednoczesnego przyznania nagrody dyrektora szko³y.
§6. 1. Nagrody mog¹ byæ przyznawane dyrektorom szkó³
i nauczycielom w szczególnoci za osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej lub opiekuñczo - wychowawczej oraz
za realizacjê innych zadañ statutowych szko³y.

§2. 1. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o szkole rozumieæ
przez to nale¿y równie¿ placówki owiatowe prowadzone
przez Gminê D¹bie.

§7. 1. W odniesieniu do dyrektorów szkó³ nagrody Gminy
mog¹ byæ przyznawane zw³aszcza za:

2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o nauczycielach i
pracownikach rozumieæ przez to nale¿y nauczycieli i pracowników szkó³ i placówek owiatowych.

1) osi¹ganie znacz¹cych wyników nauczania, wychowania
lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi,
liczb¹ uczniów w fina³ach olimpiad, konkursów i zawodów
oraz innymi kryteriami,

3. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o dyrektorach szko³y
i przedszkola rozumieæ przez to nale¿y dyrektorów bêd¹cych
nauczycielami.

2) stosowanie rozwi¹zañ innowacyjnych i podejmowanie
innych dzia³añ, pozwalaj¹cych przydaæ szkole oryginalnoci i wzmacniaj¹cych poczucie identyfikacji uczniów ze
szko³¹,

