
P-IDA GMINY
Pietrowice Wielkie

Na podslawie ar1 40 ust. 1, art 41 ust 1 rart 42 ustawy z dnra 8 marca 1990 r

o samorzqdz e gminnym (t I Dz ll 22018r poz gg4 ze zm ). w zwrazk! z ar1 30usl 6,6a arl 49

usl 1pkt1 ust2iart9Tdpklluslawyzdna26stycznal9S2rKadaNauczycea(teksltedn Dz

U z2018 t. poz 967) oraz Rozporzqdzeniem l\,4in stra Edukacj Narodowei Spo(u z dnia 31 slycznia

2005 r w sprawre wysokoso m nrmalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycre i, ogdlnych

warunk6w przyznania dodatkow do wynagrodzenra zasadniczego aGz wynagtadzarta za ptaaQ

w dnu wolnym od pracy (teksl iedn Dz U z 2014 t poz 416 z p62n zm ). po uzgodnieniu ze

zwiqzkami zawodowymi o?z pa ptzeptowadzenlu konsullacj spolecznych

Uchwala Nr XXXVU355/20'18

Rady Gminy Pietrowice Wielkae

z dnia 21 czeryvca 2O18t.

w sprawie okrealenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkol podstawowych
oraz zespol6w szkolno-pr:edszkolnych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina
Pietrowice Wielkie

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

s2

Wykonanie uchwaly powierza sie W6jiowi Gminy Pielrowice Wielkie

s3

s1

Okresla sie regulamin wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szk6l podstawgwych oraz zespol6w
szkolno-pzedszkolnych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmlna Pietrowice Wielkie,
stanovriqcy zahcznik do uchwaty.

Traci moc Uchwala Nr )fi1/235/2009 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zakudnionych w szkolach i plac6wkach

oSwiatowych, dla kt6rych organem prowadzqcyrh jest Gmina Pietrowice Wielkie.

s4
Dzienniku Urzedowym Wojew6dznva Slqskiego i wchodzi

PRZEW t) czAcY

Uchwala podlega ogloszeniu w
w 2ycie z dniem 1 wzesnia 2018 r.

Rady Gminy



RADA GMINY
Pietrowico Wielkie

Zalqcznik do uchwaly Nr XXXVU355/2018
Rady Gminy PietrowicG Wielkie

z dnia 21.06.2018

REGULAMIN
wynagradzania nauczycleli przedszkoli, szk6l podstawowych, zespol6w szkolno'

przedszkolnych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Pietrowice Wieikie

Postanowienia og6lne
S 1. Ninleiszy regulam n okresla

T) wysokoSc szczeg6lowe war!nk przyznawania nauczycielom dodatk6w
a) za wyslugQ lat,
b) moirl/,r'acyjnego,
c)funkcyjnego.
d) za warunkr pracy:

2) szczegolowe warunk oblczan a wyplacanra wynagrodzenla za godzlny ponadwymiarowe

i godzlny dora2nych zastqpstw,
3) kry,leria tryb ptzyzna'lrat\ia oraz wysokosa rwarunki wryplacania nagrdd i innych 6wiadczen

wynikalacych ze stosunku pracy. z wylqczeniem Swiadczen z zakladowego funduszu

Swiadczeh soclalnych i dodatku, o kt6rym mowa w art 54 ust 5

52.
1. llekrod w reguLaminle jest mowa o

1) szkole nalezy peez to rozlmiec przedszkoe. szkole podstawowq. zesp6l szkolno '
PrzedszkolnY;

2\ rczn u - nalezy pzez to rozumtec takze wychowanka,
3) Karce Nalczyciela nalezy pnez to lozumlec ustawe z dnra 26 stycznia 1982 t. Ka/.a

Nauczyciela (tekstledn.:Dz U z2018t.paz 967 zp62n ztn),
4) Rozporzadzeniu nalezy pQez to rozumrec Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowel i

Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r w sprawE wysokosc minimalnych stawek wynagrodzenla

zasadniczego nauczycie[, ogolnych warunkow przyznawania dodaik6w do !'lynagrodzenia

zasadnrczego oraz wynagradzania za pracQ w dn u wo nym od pracy (lekst je'in D7 U z

2014 t paz 416 z p62r zn )

Dodat k zr wy6tugQ l.t
3.

Oodatek za wystuge lat przystuguje nauczycielotYi za okres urlopu dla poEltowania zdrowia oraz
za dni, za kbre bfzymuje wyhagrodzenie, dlyba 2e ptzepisy szczeg6lne stanowiq inaczej.

Dodatek bn pzysluguje r6wnie2 za dni nieob€cno6ci w pracy z powodu niezdolno6ci do pracy

wskutek choroby bqd! osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym azlonkiem

rcdziny, za ld6re naucz!,ciel olrzynuie wynagrcdzenie lub zasilek z ubezpieczenh spolecznego.

Dodat.k motywrcyrny
4-

oodatek mottwacyiny dla nauczycieli oraz wicedyrektora, przrznaje dyrBktor szkoly, a dla

dyreKore szkoly pzfanaje W6it Gminy Pietrowice Wielkie, ustalajqc jego wysokosd orsz okres,

na jaki zostal pzyznany.
Wsokosd dodatku motywacyinego dla nauczycieli, ustalana iest w oparciu o nastQpujqce

krytorla:
'l i uzyskiwanie osiqgnied dydaktycznych, wychor6tEzych i opiekuiczych, a w szczeg6lnoCci:

a) uzyskiwanie pzez uczniow z uYJzgledni€niem ich moEliwo6ci oraz warunkov, precy' 
nairczyciela dobrych o6iqgniQc dydaktyczno-vrychowav,Ezlth polwi€rdzon!&h wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami €gzamin6w isp.awdzian6w albo suk@sami w
konkurgach, za$/odach, olimpiadach i inn!,ch;

b) umiej9tne rozwiezywanie problem6w w)&howavrcz)&h uczllrfl w€ wsp6lpracy z ich
rodzkami, czynne i stale pzeciwdzialanie agresji, niedostosowaniu spolecznemu
i uzale2ni€niom,

c) osiqgniecia w pracy z uczniem majqcym trudnosci w nauce;
d) organizowanie r62nych form zajQC w czasie uolnyn od nauki dla ucznl6w;
ei u6pieranie iinspirowanie rozwoju uczni6w, ksztafiowanie ich samodzielnosci, rozwijanie

uzdolniei i zainteresowafi ,
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2) wprowadzanie innov.€qi pedagogicznych, skutojacych efEktami w procesie ksztalcenla i

wvchowenia. a w azczeq6lnosci:
ai wystspowanie z piopozycjamr wprowadzenia innowaqi pedagogienych oraz aktywne

wiaprnie sie w proces wproltadzania tych inno$,acji;

of uiiiilwanle ' wvmiernych efekt6w w'procesie ksztalcenia i wychowania wskutek

lrproeradzenia innowacji pedagogiczn),ch;

s1 zaantiiotranie w reatizaqi izynnosii i zilQd wynikajqcych z zada6 statutowych s2koly' a w

szczeg6lnosci:

"j- 
,fu*" *rq"."ni" siQ do organizaqi imp.ez i uroczystosci szkolnych, Srodowisko tych

o.az lrr inicjowanie;
Ul wspOfpracaie SroO-owiskiem lokalnym, z organizacjami iins! ucjami majqcymi na celu

poradnict /o, proflaktyke i pomoc uczniom;

c) Gisra ;p6tiraca j io&icami w zakresie nauczania, wychowEnia i profilaktyki

zdrowotnej;
al ipra*owaitie opieki nad samorzqdem uczniowakim otaz organizacjami uczniowskimi

dzialaiqcymi na terenie szkoly:
e) praca w italyctr zespolach lub komisiach rady p-9diso9rj?ryJ;

f1 ikuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczegdlnie uzdolnion€go; . . .

o) twozenie dobrego klimatu piacy itti'ta6ciwych stosunk6w miQdzyludzkich:

ii zaanoa2owanie w realizaqe proiekt6w €urop€jskich;
It siczegor;ie efeltywne wypdtirianie zadai i obowiqzk6w zwhzan'lch z poxiezonym

stanowiskiem, a w szczeg6lnosci:
a) skuGczn6 zazqozai-ie szkolq zapewniajqce ciqgty rozw6j i podnoszenie jakosci prary -

wynik6w nauczania;
b) uizial w uroczvstosciach i Dzedsieltzieciach zainicjowanych pzez gmine;

ii D;nos."ni" i(walmkacii i doskonalinte zawodow€ oraz lvspioranie doskonalenia' 
zawodo\xego naucz_ycieli. zgodnie z polrzebami danej szkoly;

dl racionalne-oosoodaiowanie srodkami finansowymi szkoly,

ei przistrzegainiedyscypliny bud2etow€j w oparciu o posiadane srodki finansowei

0 ;oa/siGnie sr&t6ir ziwnetrznyctr (po;bud2etowych) oraz umiejQhe i wtesciwe ich

wykorzystanie;
gl J&poalmego wytozystania spzQtu szkolnego,.material6w, towar6w' nosnikow energii- 

orai lnnych,odk6w bedqcych w dyspozycji szkoly;

h) wspObr;ca ze wszystkimi spolecznymi organami szkoly:

i) wspolpracy 2e srodowiskiem lokalnym i organizacjami pozazqoowyml;

ii ioisdne'i przemyslane prowad;enie potit6i raoroT el zgodnie z obowiqzujqclmi
przepisami paa$ra;

rl o.r.ltrzeoanle drnscvpliny pracy i wymaganie je, przestzegania od pracownik6lv;

sl nlalilowinie 
-w szi,i['i.aiii eai,x""vinvlh w];nikajq vch z priorytetov{ lokahei Pol$i

o$wiatowej, w tym 2aanga2o\xanie w:

a) promoqQ szkoly,
b) oroc€s rekn tacii uc2ni6w do szkoly.

g. wo.id-d;dkr-mJtv*acvinego dla d'yrektor6w, u6talana ie'st y 9p?rcj'r 9 kryteria wy2ej

wvhienione. a w szczeq6lnoSciw oparciu o kMeria okreslone w ust 2 pK4 rcguEmhu'

+. iiii"i"l ,,iW""viny i.ry.na1" "( 
n" 

"."s 
6rrestony, nie kr6tzy na 2 miesqce inie dtu2szy

nl, 6 mi!8iQcY.
5. D;daGk m;tywacyiny nie pzysloguje w okresie urlopu na poEtowanie zdrowia

6. Ustala sh na8Qpujqae sta,vki dodatku motywacyinego:

1) dh direktora do 25% iego wynagrodzenia zasadniczego'
2i dla n;uczycisli do '15% jego wynagrodz€nia zasadniczsgo

z. Si"aiirir""i6*-"a aJarii 
'iov*a"yine, 

o kbrych mo'Ya w ust 6 wynoszq 150'- zl miesiEznie' ;p;i;il*y;ht -mani6ny"ti-, szkol€ nauczycieli na dziei 1 stycznia denego rcku

bud2€to',!€go.g. W--;r'',"5izacji przez szkolg projektu finansowanego hb sispdlfnansowanego ze 5rcdk6i'l
- iidrr"arqqy"[Turloiiiu unii Li,roiqsrei lub innvch $odk6vr finansowych niepodlegajqcych

iotowilriisoiosc oodatku moqwicli;negb ata nauczlici€li zaangs2o\ ranych w realizaciQ tEgo

projektu, nie mo2e pzekroczyc kltoty 2 500 zl miesigcznie'



Miesieczna kwolaTyp plac6wki

900 00 zldo 100
'1 000,00 z1101,200
1 300,00 zl20T 300
1 500 00 zlpowY2et 300

POL
DSZKOLE

400,00 zl100
500 00 zl101-200
650,00 zl201,300
750 00 zlpowyzei 300

wicedyrektor szkoly Podstawowej

s5
1.

2.

Oodatek Iunkcyjny

dodatku funkcylnego dla dyreklora szkoly ustala Wolt Gminy Piekowice Welk e' a dla

wicedyreklora i nauczyciela - dyreklor
okreS a tabeladodatkow fun dla rektora i

3. Dodatek tunkcyjny pzysluguje r6wnie2 nauczycielowi z Mulu wykonywania zada6:,- 
i i *vcno"a"iiv'riasy, oo-oiiatu w wysot<osci4.- zl za ucznia jednak nie mniei ni2 50 zl

u i onietuna stazu w wvsokoSci 50 zl mie6iQcznie.

o i'tr"."ri#i"'a-J"ir, 
"'ito.vrn 

,r. * ,it. 3 ptt. 1 nastepuie od pierwszego dnia miesiaca

nastepuiairgo po miesiecu, w kl6rym nastqpila zmiana'

S. i#riiie ioiauu, o ir6rym moba w g 5 ust. 2, nie wylqczs prawa do otzymsnia dodatku o

K6rym mowa wS 5 ust 3Pkt.2.
e. prario ao dodiiku funkcyjnego porvstaje od pierwszego dnia miesieca nastQpujqcego po
- 

.f"iacu.-w rrrvm nasg;io iowiezeni stanowiska kieirowniczego' wychowawstwa lub innel

iijffi. 
"'iJJr, 

p,j*"tuniE to ti""qplo piet*"""go dnia miesiqca - od tego dnia 
- -z iiiiltiil 'ir-"i"!i"i w wvsotosci ustlonej dia dvrektora pzvstrguie wicedvrenorowi od

' fi;;d ;# ;ieiiqca nastqpulqcego po I miesiqcu nieobecnosci dvrektora z przvczvn

innych ni, urlop wypoczynkowy.
g. D;atek funfivjni nie'pzysiuguje w okrcsie nieusprawiedliwionej nieobecnosci w pracy' w* 

;k;;^;;;'ii" poltolr.ni"' zdrowia a tek2e w okresach' za kt6re nie pzvdtrguie

wn,drodzeniezasadniczeorazoopierwszegodniamiesiqca.wkt6rymnauczycielzapruestal
ffi-iiil-t iiiiiir r"r|iizapzesenid nastap6 pierwszeso dnia miesiqca - to od teso dnia'

Dod.tok za warunkl Pracy
6a.
i 'tt.rczvcielowi ozvsluguie dodatek za pracQ w warunkach trudnych i uci+liwych' o kt6rym mo/a'' 

*irr. 5l ust. r 
'raitv 

N;uczyciela oraz S I Rozpozadzenia'

2. Za godzinQ zajQ6:

1) lndwJidualneso nauczanE dzl€cka w domu zakwalifikc'vi'anego do ksatalcenia specialnego

przystuguje dodatek w wysokosci 4 *
,r Mli.lecvino - wvchowawczyctl indywiduatnycn prowadzon)rch- z.dzieckiem upo6ledzonym
-' 

,tmygo*o w stopniu glgbokim pzysluouie dodatek w wYsoKoscl J zl;

3) dydaktlcznych prcwadzonycn * i-r""ltjtt e;ortv"h w szkotach. podstau/owych pzysluguie

dodatek w wvsokoso S,r' goy 
'*iJii;i;ilaiie 

lqczonej pzekecza 15 uczni6w'

3. o"d;;;;;;hli p"""v pt v-"rtigu,"-;;k;ii" r"itvonigo *v'[onv*"nia prary' 2 K6rq dodalek* 
;;;;;";;;;;'"v6iosiio6 'i"iio'"*so 

'riii 
niucziced pens'rm w tvch warunkach'

Srczog6lowa warunki obliczanl' I wyPLclnl' wynrgrodz'nt' za godtlny ponadwymirrowe
- i godziny dor"nych z'ltqP'tw

)"1"0, ,ort'".rn," pracy w godzlnach ponadwymiarowych I w godzinach dorainych zastepstw w

;#;;;r-;. iir!i ,i z" i,rtv Na'"iv"'et' p'2edstaw alq sLQ w sposdb naslepulecv:

1 wvnaqrodlen€ za Jeona godzlnq pon"o*''it"io*a nauczyc e a ' godzrne oorazqego zaslepstwa

ob,lcza sie dzetAc ptzyzna'4 n"'";'l'"o*' tta*ke *ynagtooz"n'a zasadnrczeqo p zez

mresreczla lrczbe tygodr owego 
"ot*L"-'o*"g" 

-;vt'uru ialei' ustalonego dla todzalJ zalec

.":;^';;#. 
-'*;i"*u*"iv.l 

'.,o 
- 

"p'"i"'czvcr' 'eat'zo*a'vcn 
w .amaci oodzn

pl""a*y^!i"*r"r,'r" oora2nego zastepswa nauczycteli

Liczba
wychowank6w/uczni6w

SZKOLA



2 Miesiecznq liczbe godzin obowiqzkowego wymiaru zajQd nauczyciela, ustala siQ mno2qc
tygodniowy wymiar zajQd pzez 4,16 2 zaokrqgleniem do pelnych godzin w ten spos6b,2e czas
zajed do 0,5 godziny pomija siQ, a co naimniei 0,5 godziny liczy sie za pelnq godzinQ.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymlarowe pzysluguje za godziny faktycznie zrealizowane, po

wypracowaniu t)€odniowej liczby godzin obowiqzkowego wyrniaru zajeC

v\rynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dora2nych zastepstw wyptaca siQ zgodni€ z art 39

ust. 4 lGrty Nauczloiela,
Wynagrodienle 2a godziny ponadwyniarolt/e wchodzi do podstawy wymiaal wynagrodzenia za

czas choroby i zasilk6w z funduszu ubezpiec2e6.

trysoko66 nagr6d
8,

Za szczeg6lne osiqgniecia dydaktyczno_wychowa$rc2e, po przepracowaniu w szkole co najmniei

1 roku, nauczycielowi moze byd przfznana Nagroda Dyrektora, zas dyrektoro.ri i nauczycielowi

Nagoda Wt ta.
Nagrody pzyznawane sq z tunduszu nagr6d utworzonego na podstawie an. 49 ust. 'l pkt' '1

Karty, bedqcego w dyspozycji organu prowadzqcego i dyreKora szkoly
Funduszem negr6d dysponujq:

a) organ prowadzqcy na "Nagrodq w6jta" w wysokosci 20% 5rodk6w,
b) dyrektor na nagrodQ "Dyrektora" w wysokosci 80% Srodk6w.

Nagrody, o kl6rych mowa w ust. 2 mogQ byc przfznane w szczeg6lno6ci.za: 
..

a; 
-oeqganie wimbmych elekt6w w pracy dydaktycznei (konkursy pzedmiotow€, olimphdy)'

b) w)rsokie wyniki spraudzian6w i ggzamin6w kot'lczqcych dany poziom nauczanla,

c) podejmowanie dzialai na zecz uzqdzenia i wyposa2enia wlasnego warszbtu pracy,

di izor6wa realizacie zaiec dydaktycznych potui,ietdzonq wynikami nadzoru pedagogicznego lub

ocenq jej uczeslnik6w,
e) wzorotid przygotowwanie iorganizowanie uroczystosci szkolnych lub srodowisko /ych,

imprez kulturalnych, sportowych i wypoczynkow)4h,
f) wykazyrranie siQ pomystowoSciq i inicjatywq Y{ stosowaniu r62nych lorm, metod i srodk6w

celeln akq/wizowania uczni6w w prccesi€ Muczania'
g) rozwijanis indywidualnych cech uczni6w, wychowank6w i wspomaganie ich wszechstaonnego

rozwoju,
h) prowadzenie dziahlnosci majqcei na celu zwalczanie patologii spobcznej,
i) podejm46nie dziatah innowacyinych i nowabrskich,
j) opracowsnie i upowszechnianie wlasnych dosn'iadczefi pedagogicznych,

k) szczeg6lne zaanga2owanie w PracQ na rzecz szkoly,
ti poaejirowanie wspOlpracy z ins! ucjami i organizacjami celem wspomagania dzialalnosci

statutowej szkoly,
m) wymieme efekty w zakresie kierowania szkolq- 

'- zapewniend optymalnych watunk6w do realizacji zada statulo[ych szkoty,

' db:nia o wysoki poziom pracy szkoly poprzez odpowiedni dob6r kadr,

' Giqganie bEez szkolg bardzo dobrych wynikow dydaktycanc'w!4howalwzych, liczny

udz6l uczni6w w olimpiadach, konku6ach, zEttodach sportow)'ch itp., inicjolania
r6rnorodnych dziatai rady pedagogicznej slu2qcych podnoszlniu jakosci pracy szkoly'

' umiejernedo dyspono{i,ania srcdkami przyunanymi w pianie finansox/ym w spo66b celowy

i ooziiqdny z zaclo,,vaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych nakladow,* pozyskiwania 6rodk6w pozabud2etowych na zecz szkoly,

' irba;ia o b82q szkoly - remonty, int\Estycje, prace wykonywane vre tt{asnym zakresie,

' wszechstronnej wsp6lpracy ze 5rodowiskiem szkoty.
Nauczyciele i dyroktozy typowani do nagr6d muszq posiadac wyr62niaj.pq 9tsnQ pracy.

Dyrekior prryinaje Niirodq oyrektoia i iej wysokoSc wynosi do 50% wynagrodzenia

zasadniczegonauczycioE mianovi,anego, magistra 2 prz)€otowani€m pedagogk znyrn'
wqt przfdaje Nag'nne W6jta i jej wysokosa wynosi do 120% wynagrodzenia zasadniczego
nauczf/ciela mianouranego, magisfa 2 pEygotowani€m pedagogicznyft, . . . -.
Nagroay Dyrektora i W6lta pzrznawane sq z okazji Dnia Eduk€cji Narodowej. W uzasadnionych
prripadlaitr, dyrektor ia zgodq W6ita Gminy more przyznac nauczycielowi nagrode w innym

czasie.
Nagrody, o kt6rych mowa w ust. 6 i 7 se pzyznawane na wniosekl

- Rady Pedagogicznej,

- organizacji zwi+kowei dziatajqcej na terenie szkoly,
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10
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- inspektora ds. oswiaty UzQdu Gminy, albo z w{esnej inicjatywy Oyrektora lub W6jta.
Nagrody mogq byC pzyznawane i wyptacane w okresie niezdolnosci nauczyciela do pracy w
zwiqzku 2 chorobq, urlopem maciedyiskim albo sprawowaniem opieki nad dzieckiem bed2
chorym czlonkiem rodziny.
Nagroda ma charakter uznaniowy iwyplacana jegt w formie pienie2nej.
Nauczyciel, kt6remu zostata przfznana nagroda, otzymuje dyplom, kt6rego odpis umieszcza sie
w jego teczca akt osobowych.


