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Uchwala Nr XII 132/2007

Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich

z dnia 27 grudnia 2007r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach
i placówkach oswiatowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Pietrowice Wielkie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pózno zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust
1 pkt 1 i ust 2, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z pózno zm.) i Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
stycznia 2005r. w sprawie wysokosci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
prace w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z pózniejszymi zmianami) po
uzgodnieniu ze zwiazkami zawodowymi zrzeszajacymi nauczycieli

Rada Gminy Pietrowice Wielkie,

uchwala:

§ 1.

Uchwala sie Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placówkach
oswiatowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Pietrowice Wielkie na okres od
01.01 .2008r do 31.12.2008r, stanowiacy zalacznik do niniejszej uchwaly.

§ 2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Slaskiego i na tablicach
ogloszen.

§4.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa
Slaskiego, z moca obowiazujaca od dnia 1 stycznia 2008r.



ZALACZNIK
REGULAMIN

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placówkach oswiatowych, dla
których organem prowadzacym jest Gmina Pietrowice Wielkie.

§ 1.
Regulamin okresla:

1) wysokosc oraz szczególowe warunki przyznawania dodatków za wysluge lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

2) szczególowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraznych zastepstw,

3) wysokosc i warunki wyplacania nagród i innych swiadczen wynikajacych ze stosunku
pracy,

4) wysokosc oraz szczególowe zasady przyznawania i wyplacania dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach oraz zespolach dla których
organem prowadzacym jest Gmina Pietrowice Wielkie.

§ 2.
Ilekroc w Regulaminie jest mowa o:
1) szkole - nalezy przez to rozumiec zespoly szkolno-przedszkolne, zespoly szkól, szkoly i

przedszkola dla których organem prowadzacym jest Gmina Pietrowice Wielkie.
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - nalezy przez to rozumiec dyrektora lub wicedyrektora

szkoly o której mowa w pkt. 1,
3) klasie - nalezy przez to rozumiec takze oddzial lub grupe,
4) uczniu - nalezy przez to rozumiec takze wychowanka,
5) Wójcie - nalezy przez to rozumiec Wójta Gminy Pietrowice Wielkie,
6) tygodniowym obowiazkowym wymiarze godzin - nalezy przez to rozumiec tygodniowy

obowiazkowy wymiar godzin, o którym mowa art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz w
uchwale Nr XXIV/268/2004 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28.12.2004r.

7) Karcie - nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 26 stycznia 1982 r. (tj. Dz. U. z 2006r Nr
97 poz. 674 z pózno zm.)-Karta Nauczyciela,

8) Rozporzadzeniu - nalezy przez to rozumiec Rozporzadzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokosci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z pózniejszymi zmianami)

Dodatek za wysluge lat
§ 3.

Dodatek za wysluge lat przysluguje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia
oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, ze przepis szczególny stanowi
inaczej. Dodatek ten przysluguje równiez za dni nieobecnosci w pracy z powodu
niezdolnosci do pracy wskutek choroby badz koniecznosci osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym czlonkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie
lub zasilek z ubezpieczenia spolecznego ..

Dodatek motywacyjny
§ 4.

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie osiagniec dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych, a w

szczególnosci:



a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzglednieniem ich mozliwosci oraz warunków pracy
nauczyciela dobrych osiagniec dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.;

b) umiejetne rozwiazywanie problemów wychowawczych uczniów we wspólpracy z ich
rodzicami;

c) pelne rozpoznanie srodowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
dzialanie na rzecz uczniów potrzebujacych szczególnej opieki;

2) jakosc swiadczonej pracy, w tym zwiazanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajeciem, a w szczególnosci:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie sie do przydzielonych obowiazków;
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejetnosci zawodowych;
c) wzbogacanie wlasnego warsztatu pracy;
d) dbalosc o estetyke pomieszczen, pomocy dydaktycznych lub urzadzen szkolnych;
e) prawidlowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej;
f) rzetelne i terminowe wywiazywanie sie z polecen sluzbowych i powierzonych

obowiazków;
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy nauczyciela;
4) zaangazowanie w czynnosci i zajecia wynikajace z zadan statutowych szkoly, a w

szczególnosci:
a) udzial w komisjach przedmiotowych i innych;
b) opieka nad samorzadem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi;
c) aktywne uczestniczenie w wewnatrzszkolnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli;
d) podejmowanie, koordynowanie oraz prowadzenie wspólpracy placówki z zagranica;

5) skuteczne zarzadzanie szkola zapewniajace ciagly rozwój i doskonalenie jakosci jej
pracy;

6) podejmowanie i realizacja zadan zwiekszajacych udzial i role szkoly w srodowisku
lokalnym;

7) opracowywanie publikacji zwiazanych z warsztatem pracy.

§ 5.
1. Warunkiem otrzymania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli jest przepracowanie w

danej szkole 4 miesiecy oraz spelnianie co najmniej 7 z podanych kryteriów okreslonych
w§ 4.

2. Dyrektor szkoly moze otrzymac dodatek motywacyjny w wysokosci do 20% jego
wynagrodzenia zasadniczego.

3. Nauczyciel moze otrzymac dodatek motywacyjny w wysokosci do 10% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje sie na czas okreslony, nie krótszy niz 3 miesiace i nie
dluzszy niz jeden rok.

5. Wysokosc dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania,
uwzgledniajac poziom spelniania warunków, o których mowa w § 4, ustala dyrektor, a w
stosunku do dyrektora - Wójt Gminy w ramach posiadanych srodków finansowych.

6. Nauczycielom uzupelniajacym etat w. innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor szkoly macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoly, w której uzupelnia etat.

7. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel lub dyrektor szkoly powiadamiany jest
na pismie.

8. Dodatek motywacyjny nie przysluguje w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.

Dodatek funkcyjny
§ 6.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysluguje dodatek
funkcyjny, którego wysokosc okresla ponizsza tabela:



Stanowisko Wysokosc dodatku funkcyjnego
(m-cznie w zl)

Dyrektor zespolu szkolno-przedszkolnego,
zespolu szkólDo 6 oddzialów

Od 200, - do 350,-
Od 7 do 12 oddzialów

Od 400, - do 500,-
Od 13 do 16 oddzialów

Od 450, - do 650,-
Powyzej 16 oddzialów

Od 850, - do 1.000,-

Kierownik

Od 150,- - do 170,-

Dyrektor przedszkola

Od 350, - do 500,-

2. Wysokosc dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy w granicach stawek
okreslonych w tabeli uwzgledniajac miedzy innymi wielkosc placówki, liczbe uczniów i
oddzialów, wyniki pracy szkoly oraz warunki lokalowe, srodowiskowe i spoleczne w jakich
szkola funkcjonuje oraz liczbe stanowisk kierowniczych w placówce.

3. Wysokosc dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów i kierowników ustala dyrektor szkoly
z tym, ze ich wysokosc nie moze przekroczyc 60% dodatku funkcyjnego dyrektora.

4. Dodatek funkcyjny przysluguje nauczycielowi z tytulu wykonywania zadan:
a) opiekuna stazu w wysokosci 30 zl miesiecznie za nauczyciela powierzonego opiece

na stopien nauczyciela mianowanego lub kontraktowego
b) wychowawstwa klasy w wysokosci:

35, - zl (w klasach do 15 uczniów) miesiecznie,
50, - zl (w klasach od 16 do 25 uczniów) miesiecznie,
60,- zl (w klasach powyzej 25 uczniów) miesiecznie,

c) doradcy metodycznego w wysokosci do 15% wynagrodzenia zasadniczego
miesiecznie.

5. Dodatki o których mowa w ust. 4 przyznaje dyrektor szkoly.
6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po

miesiacu, w którym nastapilo powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji, a jezeli powierzenie to nastapilo pierwszego dnia miesiaca - od tego dnia.

7. Dodatki funkcyjne nie przysluguja w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnosci w pracy,
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysluguje
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po
miesiacu, w którym nauczyciel zaprzestal pelnienia stanowiska, wychowawstwa lub
funkcji z innych powodów, a jezeli zaprzestanie tego pelnienia nastapilo pierWszego dnia
miesiaca - od tego dnia.

Dodatek za warunki pracy
§ 7.

1. Nauczycielom pracujacym w trudnych warunkach przysluguje dodatek za warunki pracy,
a w szczególnosci:
a) prowadzenie nauczania indywidualnego dziecka zakwalifikowanego do ksztalcenia

specjalnego - 8% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego,
b) Zajecia dydaktyczne w klasach laczonych w szkolach podstawowych - 20% stawki

godziny ponadwymiarowej za kazda przepracowana w tych klasach godzine,
a) Zajecia rewalidacyjno-wychowawcze z dziecmi i mlodzieza uposledzonymi umyslowo

w stopniu glebokim - 15% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia
zasadniczego prowadzonego przez nauczyciela posiadajacego uprawnienia
specjalistyczne.



2. Dodatek za trudne warunki pracy przysluguje za faktycznie przepracowane godziny i w
wysokosci proporcjonalnej do realizowanego przez nauczyciela czasu pracy w tych
warunkach.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zastepstw
§ 8.

Nauczycielom przysluguje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych
zastepstw wedlug nastepujacych zasad:
1. Wynagrodzenie za jedna godzine ponadwymiarowa oblicza sie, dzielac przyznana

nauczycielowi stawke wynagrodzenia zasadniczego (lacznie z dodatkiem za warunki
pracy, jezeli praca w tej godzinie zostala zrealizowana w warunkach uprawniajacych do
dodatku) przez miesieczna liczbe godzin tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin,
ustalonego dla rodzaju zajec dydaktycznych, wychowawczych lub opiekunczych,
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraznego zastepstwa
nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za jedna godzine doraznego zastepstwa ustala sie w sposób okreslony
w ust. 1.

3. Miesieczna liczbe godzin obowiazkowego lub zrealizowanego wymiaru godzin
nauczyciela, uzyskuje sie mnozac odpowiedni wymiar godzin nauczyciela przez 4,16 z
zaokragleniem do pelnych godzin w ten sposób, ze czas zajec do 0,5 godziny pomija sie,
a co najmniej 0,5 godziny liczy sie za pelna godzine.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie
przysluguje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajec z powodu przerw
przewidzii:mych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub konczenia
zajec w srodku tygodnia oraz za dni nieobecnosci w pracy. Wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe przysluguje za godziny faktycznie zrealizowane.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadaja dni nieobecnosci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajecia rozpoczynaja sie lub koncza w srodku tygodnia - za
podstawe ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje sie obowiazkowy wymiar
zajec okreslony wart. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub
Y:4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzien pracy) za kazdy dzien
usprawiedliwionej nieobecnosci w pracy lub dzien ustawowo wolny od pracy. Liczba
godzin ponadwymiarowych, za które przysluguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie
moze byc jednak wieksza niz liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Nauczycielom przysluguje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad
uczniami wyjezdzajacymi do innej miejscowosci w ramach "zielonych szkól" - jak za 1°
godzin ponadwymiarowych za jeden tydzien pobytu. Nauczycielom sprawujacym opieke
nad uczniami w czasie wyjazdów sród rocznych na tzw. "zielone szkoly" przysluguje
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym
szkoly na dany rok.

7. Nauczycielom przysluguje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie calodobowej
opieki nad uczniami wyjezdzajacymi na wielodniowe wycieczki szkolne w wysokosci 25
zl. za kazda dobe.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 9.

1. Za szczególne osiagniecia dydaktyczno-wychowawcze, po przepracowaniu w szkole co
najmniej 1 roku, nauczycielowi moze byc przyznana Nagroda Dyrektora, zas dyrektorowi
i nauczycielowi Nagroda Wójta.

2. Nagrody przyznawane sa z funduszu nagród utworzonego na podstawie art. 49 ust. 1
pkt. 1 Karty, bedacego w dyspozycji organu prowadzacego i dyrektora szkoly.

3. Funduszem nagród dysponuja:



a) organ prowadzacy na "Nagrode Wójta" w wysokosci 25% srodków,
b) dyrektor na nagrode "Dyrektora" w wysokosci 75% srodków.

4. Nagrody, o których mowa IN ust. 2 moga byc przyznane w szczególnosci za:
a) osiaganie wymiernych efektów w pracy dydaktycznej (konkursy przedmiotowe,

olimpiady),
b) wysokie wyniki sprawdzianów i egzaminów konczacych dany poziom nauczania,
c) podejmowanie dzialan na rzecz urzadzenia i wyposazenia wlasnego warsztatu pracy,
d) wzorowa realizacje zajec dydaktycznych potwierdzona wynikami nadzoru

pedagogicznego lub ocena jej uczestników,
e) wzorowe przygotowywanie i organizowanie uroczystosci szkolnych lub

srodowiskowych, imprez kulturalnych, sportowych i wypoczynkowych,
f) wykazywanie sie pomyslowoscia i inicjatywa w stosowaniu róznych form, metod i

srodków celem aktywizowania uczniów w procesie nauczania,
g) rozwijanie indywidualnych cech uczniów, wychowanków i wspomaganie ich

wszechstronnego rozwoju,
h) prowadzenie dzialalnosci majacej na celu zwalczanie patologii spolecznej,
i) podejmowanie dzialan innowacyjnych i nowatorskich,
j) opracowanie i upowszechnianie wlasnych doswiadczen pedagogicznych,
k) szczególne zaangazowanie w prace na rzecz szkoly,
I) podejmowanie wspólpracy z instytucjami i organizacjami celem wspomagania

dzialalnosci statutowej szkoly,
m)wymierne efekty w zakresie kierowania szkola:

* zapewnienia optymalnych warunków do realizacji zadan statutowych szkoly,
* dbania o wysoki poziom pracy szkoly poprzez odpowiedni dobór kadr,
* osiaganie przez szkole bardzo dobrych wyników dydaktyczno-wychowawczych,

liczny udzial uczniów w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.,
inicjowania róznorodnych dzialan rady pedagogicznej sluzacych podnoszeniu
jakosci pracy szkoly,

* umiejetnego dysponowania srodkami przyznanymi w pianie finansowym w sposób
celowy i oszczedny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z
danych nakladów,

* pozyskiwania srodków pozabudzetowych na rzecz szkoly,
* dbania o baze szkoly - remonty, inwestycje, prace wykonywane we wlasnym

zakresie,
* wszechstronnej wspólpracy ze srodowiskiem szkoly.

5. Nauczyciele i dyrektorzy typowani do nagród musza posiadac wyrózniajaca ocene pracy.
6. Dyrektor przyznaje Nagrode Dyrektora i jej wysokosc wynosi do 50% wynagrodzenia

zasadniczego nauczyciela mianowanego, magistra z przygotowaniem pedagogicznym,
7. Wójt przyznaje Nagrode Wójta i jej wysokosc wynosi do 120% wynagrodzenia

zasadniczego nauczyciela mianowanego, magistra z przygotowaniem pedagogicznym,
8. Nagrody Dyrektora i Wójta przyznawane sa z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W

uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgoda Wójta Gminy moze przyznac
nauczycielowi nagrode w innym czasie.

9. Nagrody, o których mowa w ust. 6 i 7 sa przyznawane na wniosek:
- Rady Pedagogicznej,
- organizacji zwiazkowej dzialajacej na terenie szkoly,

inspektora ds. oswiaty Urzedu Gminy, albo z wlasnej inicjatywy Dyrektora lub
Wójta.

10. Nauczyciel, któremu zostala przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis
umieszcza sie w jego teczce akt osobowych.

Dodatki socjalne
§ 10.



1. Nauczycielowi posiadajacemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu w wymiarze co najmniej polowy obowiazujacego wymiaru zajec w szkole
polozonej na terenach wiejskich do 5.000 mieszkanców przysluguje dodatek
mieszkaniowy.

2. Wysokosc dodatku mieszkaniowego uzalezniona jest od liczby czlonków rodziny i wynosi
miesiecznie:

1) od 1 do 2 osób w rodzinie - 7 zl
2) powyzej 2 osób w rodzinie - 14 zl

3. Do czlonków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza sie wspólnie z nim
zamieszkujacych:
1) malzonka,
2) dzieci pozostajacych na jego wylacznym utrzymaniu i wspólnie z nim zamieszkujace

do ukonczenia 25 lat.
4. Dodatek przysluguje nauczycielowi niezaleznie od tytulu prawnego zajmowanego przez

niego lokalu.
5. Dodatek przysluguje od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w którym

zlozono wniosek o jego przyznanie.
6. Wyplacanie przyslugujacego dodatku ulega zawieszeniu na okres:

a) urlopu wychowawczego i bezplatnego nauczyciela, dluzszego niz miesiac
kalendarzowy,

b) odbywania zasadniczej sluzby wojskowej,
c) zaprzestanie sprawowania opieki nad dzieckiem od posiadania którego uzaleznione

jest prawo nauczyciela do dodatku.
7. Dodatek przyznaje sie na wniosek nauczyciela
8. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoly, a dyrektorowi szkoly - Wójt Gminy.
9. W razie zbiegu prawa do dodatku okreslonego niniejszym regulaminem z prawem do

dodatku przyslugujacym na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
nauczycielowi spelniajacemu wymagane warunki przysluguja obydwa dodatki.

10. Dodatki wyplaca sie miesiecznie z góry w terminie wyplaty wynagrodzenia.

§ 11.
1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela zatrudnionego w pelnym wymiarze czasu pracy

ustala sie w wysokosci minimalnych stawek okreslonych przez wlasciwego ministra do
spraw oswiaty i wychowania w drodze rozporzadzenia, wydanego na podstawie art. 30
ust. 5 Karty Nauczyciela.

2. Nauczyciele zatrudnieni w niepelnym wymiarze zajec otrzymuja wynagrodzenie
zasadnicze proporcjonalnie do realizowanego wymiaru czasu pracy.

§ 12.

Regulamin obowiazuje od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
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