Projekt
z dnia 1 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szudziałowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 30 ust. 6 i 6a i art. 49) ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, 2203) - uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin określający szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Szudziałowo, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr X.65.2011 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 września 2011 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Szudziałowo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 268. poz. 3200 i poz. 3206).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Elżbieta Irena Kędyś

Id: 0C4F2D6B-8521-4D81-93B5-98E68D237311. Projekt

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XXVI.172.2018
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 13 marca 2018 r.
REGULAMIN
określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Szudziałowo.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Regulamin określa wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
- dodatku motywacyjnego,
- dodatku funkcyjnego,
- dodatku za warunki pracy,
- dodatku za wysługę lat
- dodatku wiejskiego.
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- nagród i innych świadczeń wynikających za stosunku pracy,
2. Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca.
Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest
w dniu następnym.
3. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już
wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli
ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu
poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być
wypłacane w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia , o którym mowa
w ust. 2.
4. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacenia wynagrodzenia nauczycielom:
- odprawy z tytułu przejścia na emeryturę,
- odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
- wynagrodzenia nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny,
- nagród jubileuszowych,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego
określają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.).
§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
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(Dz. U.

- Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.),
- rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
wydawane na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela
z późniejszymi zmianami,
- szkole - należy przez to rozumieć szkołę, dla której organem prowadzącym jest Gmina Szudziałowo,
- dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki,
o której mowa w ust.1,
- roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do
31 sierpnia roku następnego,
- klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
- ucznia – należy przez to rozmieć także wychowanka,
- organizacja związkowa- rozumie się przez to Oddział ZNP w Szudziałowie,
- czasie pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć - należy przez to rozumieć czas,
o którym mowa w art. 42 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela,
- tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ustawy - Karta Nauczyciela,
- godzinach ponadwymiarowych - należy przez to rozumieć przydzielone nauczycielowi godziny zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – art. 35, ust. 2 Karty Nauczyciela,
- godzinach doraźnych zastępstw - należy przez to rozumieć godziny zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych przydzielone nauczycielowi powyżej tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin, których realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela
– art. 35 Karty Nauczyciela.
Rozdział 2.
WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA
Dodatek za wysługę lat
§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia
zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku
pracy, z tym ,że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego (art. 33 ust.1 Karty
Nauczyciela).
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego
zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych
przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy
uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy z zastrzeżeniem
ust. 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy
w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego
zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.
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4. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach (placówkach)
w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów
uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których
mowa w ust. 2.
5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
Dodatek motywacyjny
§ 5. 1. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków
o których mowa w rozporządzeniu i w § 6 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi
któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły może być przyznany dodatek
motywacyjny.
2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi:
- stażyście,
- w czasie urlopu dla poratowania zdrowia,
- w okresie przebywania w stanie nieczynnym
§ 6. 1. Wysokość środków na dodatki motywacyjne w danej placówce ustala się w wysokości 5 %
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W zależności od osiąganych wyników pracy nauczycielowi
może być przyznany dodatek motywacyjny w ramach środków przyznanych szkole (placówce),
uwzględniając następujące kryteria:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w
szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela,
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach lub
olimpiadach przedmiotowych,
b) w przypadku dyrektora szkoły - wyniki osiągnięte przez uczniów szkoły w ocenianiu zewnętrznym,
c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia wychowawczego;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych
urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i innej powierzonej dokumentacji
szkoły,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie obowiązującego porządku pracy, w szczególności czasu zajęć,
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h) co najmniej dobry wynik oceny pracy, dokonanej w trybie art. 6a ustawy lub pozytywny wynik
oceny dorobku zawodowego za okres stażu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć w zakresie zadań statutowych i wychowawczych
szkoły, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

form

aktywności

w ramach

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
1 rok szkolny.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres przyznawania, uwzględniając
poziom spełnienia warunków, o których mowa w w ust. 1 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora –
Wójt.
4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze.
6. W okresie usprawiedliwionej nieobecności z powodu choroby własnej, opieki nad dzieckiem lub
innym członkiem rodziny, urlopu macierzyńskiego dodatek motywacyjny ulega pomniejszeniu o 1/30 za
każdy dzień nieobecności.
7. Dodatek motywacyjny stanowi składnik wynagrodzenia.
Dodatek funkcyjny
§ 7. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
a) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
b) sprawowanie funkcji:
- wychowawcy klasy,
- doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta,
- opiekuna stażu.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły,
liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich
szkoła funkcjonuje, ustala:
- dla dyrektora – Wójt,
- dla wicedyrektora szkoły i nauczycieli – dyrektor szkoły.
§ 8. Tabela dodatków funkcyjnych
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Lp.

Stanowisko

3.

1.dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów
2.dyrektor szkoły liczącej powyżej 8 oddziałów
3.wicedyrektor
Wychowawca oddziału, klasy, szkoły podstawowej i przedszkola:
·do 20 uczniów
·powyżej 20 uczniów
Opiekun stażu - 1 stażysta
2 stażystów

4.

Doradca metodyczny

1.

2.

Miesięcznie w złotych
od
do
300
500
500
1000
500
300
80
120
50
60
100

§ 9. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji,
a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa, a po 1 miesiącu
gdy dyrektor nie pobiera dodatku funkcyjnego.
3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie:
- nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- urlopu dla poratowania zdrowia,
- w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,
- w okresie przerwania stażu przez nauczyciela odbywającego ten staż.
- od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia
z innych powodówn obowiazków do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie
pełnienia obowiazków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia,
- nauczycielom zatrudnionym w celu realizacji indywidualnych zajęć z uczniem.
Dodatki za warunki pracy
§ 10. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za pracę
w trudnych warunkach, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
2. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania z tego tytułu
dodatku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy Karta
Nauczyciela.
3. Wysokość dodatku za warunki pracy wynosi:
a) za trudne warunki pracy - 15% stawki godzinowej,
b) za uciążliwe warunki pracy - 10% stawki godzinowej.
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4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości jeżeli nauczyciel realizuje
w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć
(pełny etat).
5. Nauczycielowi, który realizuje w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych warunkach tylko część
obowiązującego wymiaru zajęć lub jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć dodatek wypłaca się
proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w takich warunkach pracy.
6. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje za okresy, w których nauczyciel faktycznie
nie wykonywał pracy, z którą dodatek jest związany.
7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
8. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 dla dyrektorów przyznaje Wójt Gminy, a dla nauczycieli ustala
dyrektor szkoły.
Rozdział 3.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY
DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
§ 11. 1. Nauczyciel może być zobowiązany do pracy w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze
nie przekraczającym ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. Zatrudnienie w większym
wymiarze godzin ponadwymiarowych wymaga zgody nauczyciela, jednakże w tym przypadku wymiar
godzin ponadwymiarowych nie może przekraczać ½ jego pensum (art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela).
2. Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę ponadwymiarową dla nauczycieli
realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty
Nauczyciela, oblicza się, dzieląc odpowiednią stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
wynikającą z tabeli, o której mowa w ust. 1, przez miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem
pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela, przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin, (do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę).
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, w sposób określony w ust. 2,
o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodnie z planem i programem
nauczania danej klasy.
4. W ramach posiadanych środków, dyrektor może przyznać nauczycielowi prowadzenie zajęć
dodatkowych, za które odpłatność przysługuje jak za godziny ponadwymiarowe.
§ 12. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, o których mowa w §11
przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz za zajęcia
dodatkowe wypłaca się z dołu.
Rozdział 4.
NAGRODY I ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 13. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1%
planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie
finansowym szkoły, z tym, że:
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a) 60% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
b) 40% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi
nagrody uzależnione jest w szczególności od:
a) posiadania wyróżniającej oceny pracy,
b) otrzymywania w danym roku szkolnym lub roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody,
dodatku motywacyjnego przez co najmniej 6 miesięcy,
c) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.
3. Nagrody przyznają :
a) ze środków, o których mowa w ust. 1 lit. a – dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
b) ze środków, o których mowa w ust. 1 lit. b - Wójt.
4. Szczegółowe zasady przyznawania nagród oraz tryb składania wniosków określa regulamin:
a) przyznawania nagród Wójta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
b) przyznawania nagród dyrektora szkoły lub placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych.
5. Regulamin, o którym mowa w §13 ust. 3 lit. a, ustala Wójt w uzgodnieniu z organizacjami
związkowymi, zaś w §13 ust. 3 lit. b – dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z właściwymi
organami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
§ 14. 1. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz z okazji Jubileuszu Szkoły
(mogą być również przyznane w szczególnych przypadkach – w miarę posiadanych środków).
Rozdział 5.
INNE NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY NAUCZYCIELA
Dodatek wiejski
§ 15. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, zatrudnionemu
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć na terenie wsi lub w mieście
liczącym do 5 000 mieszkańców przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia
zasadniczego.
Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16. 1. W budżecie zabezpiecza się środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną
w wysokości 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń czynnych nauczycieli.
2. Uprawnienia zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę.
§ 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Pracy.
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§ 18. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCA
Elżbieta Irena Kędyś
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