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UCHWAŁA Nr XXVI/168/09
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 24 lutego 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Raciążek, zwany dalej
regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 2. Ujęte w regulaminie określenia oznaczają:
1) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22,
poz. 181 ze zm.);
2) ustawa – ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.);
3) wynagrodzenie zasadnicze – należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze;
4) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
których organem prowadzącym jest gmina Raciążek,
pojęcie to obejmuje również placówkę.
§ 3. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół nie będących nauczycielami.
§ 4.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca.
4. Dodatek przysługuje:
1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
2) za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.
§ 5.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy
z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym
zadaniem
lub
zajęciem,
w szczególności:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie
powierzonych zadań,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość
o
estetykę
wykorzystywanych
pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznej
lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
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3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach powoływanych przez
właściwe organy,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi
organizacjami
uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
4. Kryteriami
przyznawania
dodatku
motywacyjnego dla dyrektora są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej szkoły poprzez:
a) właściwe
organizowanie
pracy
rady
pedagogicznej,
b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji,
doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu
zawodowego nauczycieli,
c) stwarzanie
warunków do
wprowadzania
innowacji pedagogicznych,
d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz
pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
aktywizacja uczniów do udziału w imprezach
publicznych;
4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;
6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa
pracy;
7) prawidłowe
prowadzenie
spraw
kadrowych
(zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary);
8) wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania
decyzji w zakresie swoich kompetencji;
9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
i nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się
uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których
mowa w ust. 3 i 4.
6. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
stanowią 5% kwoty planowanej na ich wynagrodzenie
zasadnicze.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
dodatki motywacyjne wynosi procentowo w odniesieniu
do wynagrodzenia zasadniczego:
1) 4% - dla nauczycieli;
2) 10% - 30% dla dyrektora.
7. Dodatek przyznaje się nauczycielowi na czas
określony, nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
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§ 6.1. Wykaz stanowisk i funkcji, których
zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku
funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi dla:
1) dyrektora przedszkola czynnego ponad 5 godzin
dziennie: od 160 do 400 zł;
2) dyrektora przedszkola czynnego do 5 godzin
dziennie: od 100 do 250 zł;
3) wicedyrektora w przedszkolu: od 100 do 250 zł;
4) dyrektora szkoły liczącej:
- do 6 oddziałów: od 160 do 380 zł,
- od 7 do 18 oddziałów: od 230 do 1 200 zł;
5) wicedyrektora szkoły: od 160 do 380 zł;
6) wychowawcy klasy w wysokości 50 zł miesięcznie;
7) opiekuna stażu w wysokości 50 zł miesięcznie;
8) doradcy metodycznego dla nauczyciela – konsultanta
w wysokości od 100 do 200 zł miesięcznie.
3. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających
do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
4. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje
z każdego tytułu.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub
funkcję, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca,
w którym upłynął okres zajmowania stanowiska lub
sprawowania funkcji.
6. Dodatek
nie
przysługuje
w
okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do
których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli
zaprzestanie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od
tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły ustala
Wójt Gminy.
8. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom
pełniącym inne stanowiska w szkole ustala dyrektor
szkoły.
9. Dodatek funkcyjny wypłacany jest, co miesiąc
z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 7.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych
w odrębnych przepisach w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje
proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin,
w warunkach określonych w ust. 1.
3. Dodatek przysługuje za okres faktycznego
wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1 oraz
w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.
4. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela
dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy.
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5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
§ 8.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki
przysługującego
nauczycielowi
wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy,
obowiązkowy
wymiar
godzin
przez
4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, ze
czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy cię za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych przepisami
o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub
kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
W przypadku zajęć w przedszkolu, gdy liczba dzieci
jest niższa niż 25, poszczególne grupy wiekowe łączy
się w 1 zespół pozostający pod opieką 1 nauczyciela,
wówczas nie wypłaca się godzin ponadwymiarowych
pozostałym nauczycielom.
4. Godziny
ponadwymiarowe
przypadające
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
zrealizować z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy, w szczególności w związku z:
1) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie;
2) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej;
3) Dnia Edukacji Narodowej;
- traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub
dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach,
w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku
tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy
tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3
ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o ¼, gdy
dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub
dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie
w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się z dołu.
§ 9.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio § 8.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych
dla godzin ponadwymiarowych.
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3. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw
wypłaca się z dołu.
§ 10.1. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze:
- 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Wójta Gminy,
- 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora szkoły.
§ 11.1. Nagroda, o której mowa w § 10, może być
przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole,
co najmniej roku, który posiada wyróżniającą ocenę
pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio, co
najmniej 3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w zawodach II stopnia (okręgowych) lub
III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez
uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca
w
konkursach,
zawodach,
przeglądach
i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie
wycieczek, udział uczniów w spektaklach
teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmowi,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
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patologii
społecznej
i
niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia zawodowego;
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.
2. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy mogą składać:
a) dla dyrektorów - Wójt Gminy,
b) dla nauczycieli- Wójt Gminy, dyrektor szkoły/
placówki po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę
Pedagogiczną.
3. Wnioski o nagrodę dyrektora szkoły/placówki
mogą składać dyrektor, Rada Pedagogiczna.
4. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy składa się
w Urzędzie Gminy, a o nagrodę dyrektora w szkole.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3 należy
składać na 14 dni przed przyznaniem nagrody i powinny
one zawierać:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę
szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznane mu
wcześniej nagrody i odznaczenia;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody;

Poz. 1065,1066

dyrektor szkoły może przyznać nagrodę w innym czasie
według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2. Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa
od nagrody organu prowadzącego.
3. Wysokość nagrody dyrektora szkoły nie może
przekraczać 50% średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty.
4. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być
wyższa niż 100% średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty.
5. Niezależnie od nagrody organu prowadzącego
nauczyciel może otrzymać w danym roku nagrodę
ministra oświaty, kuratora oświaty lub dyrektora szkoły.
6. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza
się w aktach osobowych nauczyciela.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 14. Traci moc uchwała nr XV/78/07 Rady Gminy
Raciążek z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli.
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ignacy Rewers

§ 12.1. Nagrody, o których mowa w § 10, przyznaje
się
z
okazji
Dnia
Edukacji
Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy albo
1065

1066
1066

UCHWAŁA Nr XXVI/169/09
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 24 lutego 2009 r.
w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad
przyznawania i wypłacania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 54
ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dodatek
mieszkaniowy,
zwany
dalej
„dodatkiem”
przysługuje
się
nauczycielom
posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela, zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż
połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach
i przedszkolu prowadzonych przez gminę Raciążek,
z zastrzeżeniem, że jednemu nauczycielowi przysługuje
nie więcej niż jeden dodatek.
§ 2.1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 1,
przysługuje dodatek w wysokości uzależnionej od liczby
członków rodziny i jest wypłacany co miesiąc w wysokości:

dla 1 osoby 18 zł;
dla 2 osób 26 zł;
dla 3 osób 32 zł;
dla 4 i więcej osób 40 zł.
2. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza się
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
współmałżonka, dzieci oraz rodziców nauczyciela
pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
1)
2)
3)
4)

§ 3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącemu także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek
w wysokości określonej w § 2 ust. 1. Małżonkowie
w formie
wspólnego
oświadczenia określają
pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
§ 4. Dodatek
mieszkaniowy
przysługuje
nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do
zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
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§ 5. Dodatek przysługuje w okresie wykonania
pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywanie
zasadniczej
służby
wojskowej,
przeszkolenia wojskowego;
w przypadku jednak, gdy z nauczycielem zawarta była
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta
została zawarta;
4) korzystanie
z
urlopu
wychowawczego
przewidzianego w odrębnych przepisach.
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§ 8. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół i przedszkola.
§ 10. Traci moc uchwała nr XV/77/09 Rady Gminy
Raciążek z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie dodatku
mieszkaniowego.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

§ 6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela
lub na wspólny wniosek nauczycieli będących
współmałżonkami.

Przewodniczący
Rady Gminy
Ignacy Rewers

§ 7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły (przedszkola), dyrektorowi szkoły (przedszkola)
- Wójt Gminy.
1066

1067
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UCHWAŁA Nr XXII/149/09
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ nad WISŁĄ
z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu korzystania z wielofunkcyjnego stadionu sportowego we wsi Krojczyn.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala
się
„Regulamin
korzystania
z wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi Krojczyn”,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Regulamin powinien być poddany do publicznej
wiadomości na tablicy informacyjnej obiektu sportowego.
§ 3. Wykonanie
uchwały
powierza
Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

2. Z boiska można korzystać zbiorowo każdego
dnia w godzinach od 8.00 do 15.00 dzieci i młodzież
szkolna, a od 15.00 do 20.00 boisko będzie
ogólnodostępne
po
uprzednim
uzgodnieniu
z gospodarzem boiska.
3. Korzystanie z boiska będzie odbywało się wg
kolejności zgłoszeń.
4. Zajęcia grupowe będą mogły odbywać się
wyłącznie w obecności nauczyciela, instruktora lub
trenera.

się

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Domeradzki
załącznik
do uchwały nr XXII/149/09
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 23 marca 2009 r.
Regulamin korzystania z wielofunkcyjnego stadionu
sportowego we wsi Krojczyn
1. Boisko jest wspólnym dobrem wszystkich
mieszkańców.

5. Użytkownicy zobowiązani są do zgodnego
z przeznaczeniem wykorzystania urządzeń i przyrządów
sportowych.
6. Za każde zniszczenie urządzeń i sprzętu winni
będą ponosić odpowiedzialność materialną.
7. W przypadku zauważenia uszkodzeń na terenie
boiska, zgłosić je należy gospodarzowi.
Zabrania się:
1. Przebywania na terenie obiektu dzieciom bez
opieki do lat 7.
2. Zakłócenia porządku publicznego podczas imprez.
3, Wyjazdu na teren wszelkich pojazdów bez
upoważnienia.
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4. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
oraz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.
5. Przechodzenia przez ogrodzenia i wchodzenia na
ławki.

Poz. 1067,1068,1069

7. Wprowadzania zwierząt.
8. Wobec osób naruszających regulamin stosowane
będą kary administracyjne.

6. Niszczenia trawników, krzewów i barier.
1067

1068
1068

UCHWAŁA Nr XXVI/162/09
RADY MIEJSKIEJ w BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 23 marca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
„3. W razie uruchomienia dotacji do dostarczanej
wody pitnej dopłatą można objąć maksymalnie 3 m3
miesięcznego jej zużycia na mieszkańca”.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej publikacji w dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 1. W § 17 uchwały nr XXXIII/203/06 Rady
Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie,
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski” dodaje się
ust. 3 w brzmieniu:

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Golasiński

1068
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UCHWAŁA Nr XXVII/168/2009
RADY MIEJSKIEJ w BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54
ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli ustala się regulamin
wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez gminę Brześć
Kujawski, zwany dalej „regulaminem”, który określa:
1) wysokość stawek dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznania tych
dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
4) wysokość i warunki wypłacania dodatku socjalnego
nie zaliczonego do wynagrodzenia zasadniczego tj.
dodatku mieszkaniowego.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22,
poz. 181 ze zm.);
2) ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);
3) szkoła – podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
którego organem prowadzącym jest gmina Brześć
Kujawski;
§ 3. Dodatek za wysługę lat.
1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę
lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa rozporządzenie.
3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;

Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 51

– 2325 –

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca.
4. Dodatek przysługuje w pełnej wysokości:
1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie;
2) za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.
§ 4. Dodatek motywacyjny.
1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa rozporządzenie.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi Burmistrz Brześcia Kujawskiego,
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych wyników dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętność
rozwiązywania
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy
z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z
powierzonym
stanowiskiem
kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w szczególności:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie
powierzonych zadań,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy.
4. Kryteriami
przyznawania
dodatku
motywacyjnego dla dyrektorów są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia zgodnej ze
standardami
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej szkoły poprzez:
a) twórcze
organizowanie
pracy
rady
pedagogicznej,
b) stwarzanie
warunków
do
podnoszenia
kwalifikacji,
doskonalenia
zawodowego
i awansu zawodowego nauczycieli oraz do
wprowadzania innowacji pedagogicznych,
c) motywowanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
d) innowacyjne sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) racjonalne, zgodne z prawem i efektywne
gospodarowanie
środkami
finansowymi

Poz. 1069

przydzielonymi szkole oraz pozyskiwanie środków
pozabudżetowych;
3) aktywizacja uczniów do udziału w życiu
społecznym, w tym kulturalnym, sportowym itp.;
4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;
6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa
pracy;
7) wykazywanie i gotowości do podejmowania decyzji
w zakresie swoich kompetencji;
8) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń
służbowych w ramach swoich kompetencji.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
i nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się
uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których
mowa w ust. 3 i 4.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 3 miesięcy i nie dłuższy niż
jeden rok szkolny
7. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
8. Dodatek
motywacyjny
dla
nauczyciela
i dyrektora nie może być niższy niż 5% i nie wyższy niż
20% jego wynagrodzenia zasadniczego.
9. Wysokość
środków
finansowych
przeznaczonych na wypłatę dodatek motywacyjny
wynosi do 5% w odniesieniu do planowanych
wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli łącznie.
§ 5. Dodatek funkcyjny.
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że:
1) dyrektorowi – w wysokości do 50% pobieranego
wynagrodzenia zasadniczego;
2) wicedyrektorowi – w wysokości do 60% dodatku
funkcyjnego dyrektora szkoły.
2. Dodatek przysługuje także nauczycielom,
którym
powierzono
obowiązki
kierownicze
w zastępstwie na okres nie krótszy niż 1 miesiąc.
3. Nauczycielowi przysługuje dodatek, jeśli
powierzono mu:
- wychowawstwo klasy – dodatek kwotowy 100 zł,
- funkcję opiekuna stażu – 2% wynagrodzenia
zasadniczego stażysty.
4. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających
do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub
funkcję, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca,
w którym upłynął okres zajmowania stanowiska lub
sprawowania funkcji.
6. Dodatek
nie
przysługuje
w
okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do
których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli
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zaprzestanie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od
tego dnia.
7. Wysokość dodatku dla dyrektora, ustala
Burmistrz uwzględniając wielkość szkoły, liczbę
uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających
z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz
warunki lokalne, środowiskowe i społeczne w jakich
szkoła funkcjonuje.
8. Wicedyrektorowi i osobom pełniącym inne
stanowiska kierownicze w szkole dodatek funkcyjny
ustala dyrektor szkoły.
9. Dodatek wypłacany jest co miesiąc z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 6. Dodatek za warunki pracy:
1) ustala się wielkości dodatków za trudne warunki
pracy procentowo, w odniesieniu do wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela:
a) za
prowadzenie
zajęć
rewalidacyjnowychowawczych z dziećmi i młodzieżą
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim –
15% stawki wynagrodzenia,
b) za prowadzenie przez nauczycieli nauczania
indywidualnego
w
domu
dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego 15% stawki wynagrodzenia, w przypadku
prowadzenia w szkole indywidualnego nauczania
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia
specjalnego - 15% stawki wynagrodzenia,
c) za
prowadzenie
zajęć
dydaktycznowychowawczych w specjalnych przedszkolach
(oddziałach ) szkołach (oddziałach) specjalnych 15% stawki wynagrodzenia,
d) zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych
w szkołach podstawowych – 5% stawki
wynagrodzenia;
2) dodatek
za
warunki
pracy
przysługuje
proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin
za godziny faktycznie przepracowane oraz w okresie
za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za
urlop wypoczynkowy;
3) dodatek dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla
dyrektora Burmistrz Brześcia Kujawskiego;
4) dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
§ 7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw.
1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki
przysługującego
nauczycielowi
wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za warunki pracy (wysokość
dodatku uzależniona od ilości godzin obowiązkowego
wymiaru
realizowanych
zajęć
w
warunkach
określonych w § 6 przez miesięczną liczbę godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy,
obowiązkowy wymiar godzin 4,16 z zaokrągleniem do
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pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć krótszy niż
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy
się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku
szkolnego
oraz
za
dni
nieusprawiedliwionej
nieobecności w pracy.
4. Uznaje się za godziny faktycznie odbyte godziny
ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których
nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących
po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
- zawieszeniem zajęć,
- wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,
- chorobą dziecka nauczanego indywidualnie,
trwającą nie dłużej niż tydzień,
- wykonywaniem funkcji związkowej w trybie
określonym w przepisach szczególnych.
5. Za faktycznie przepracowane uznaje się godziny
zajęć, których nauczyciel nie mógł zrealizować ze
względu na wykonywanie innych prac zleconych przez
pracodawcę.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony
art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub o 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może
być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się z dołu na podstawie zestawienia faktycznie
zrealizowanych godzin potwierdzonego przez dyrektora
szkoły.
§ 8.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio § 7.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych
dla godzin ponadwymiarowych.
3. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw
wypłaca się z dołu na podstawie zestawienia faktycznie
zrealizowanych zastępstw potwierdzonych przez
dyrektora szkoły.
§ 9. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród:
1. Dyrektor szkoły planuje w rocznym planie
finansowy szkoły środki na nagrody w ramach
specjalnego funduszu nagród w wysokości 1%
planowanych środków na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli.
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2. Środki, o których mowa w ust. 1, przeznacz się dla
nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:
- 30% do podziału przez Burmistrza Brześcia
Kujawskiego,
- 70% do podziału przez dyrektora szkoły.
§ 10.1. Nagroda dyrektora, o której mowa w § 9,
może być przyznana nauczycielowi po co najmniej roku
pracy w szkole jeśli spełnia odpowiednio co najmniej
5 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
- osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
sprawdzianem
i
egzaminem
uczniów,
przeprowadzonym przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
- podejmuje
działalność
we
wdrażaniu
nowatorskich metod nauczania i wychowania,
opracowywaniu
autorskich
programów
i publikacji,
- osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w zawodach II stopnia (okręgowych) lub
III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez
uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca
w
konkursach,
zawodach,
przeglądach
i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
- posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,
- przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
- prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów
w
spektaklach
teatralnych,
koncertach,
wystawach i spotkaniach,
- organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
- prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
- osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
- zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
- prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej wśród uczniów, a szczególnie
narkomanii i alkoholizmu,
- organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii
społecznej
i
niedostosowania
społecznego uczniów,
- organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, szczególnie w:
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-

udziale
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia zawodowego,
- udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.
2. Nagrodę Burmistrza może otrzymać nauczyciel
z wyróżniającą oceną pracy, po przepracowaniu
w szkole jednego roku.
3. Wnioski o nagrodę Burmistrza lub dyrektora
szkoły mogą składać:
1) organy szkoły;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) organizacje związkowe;
- w terminie do 15 września każdego roku.
4. Wnioski o nagrodę Burmistrza składa się
w Urzędzie Miejskim, a o nagrodę dyrektora w szkole
i winny one zawierać:
- imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela,
nazwę szkoły, staż pracy, ocenę pracy
nauczyciela oraz wykaz przyznanych mu
wcześniej nagród i odznaczeń,
- szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody,
- opinię zakładowej organizacji związkowej, do
której kandydat należy, oraz rady pedagogicznej.
§ 11.1. Nagrody, przyznaje się z okazji Dnia
Edukacji Narodowej a w uzasadnionych przypadkach,
z innej okazji, i w szczególnych przypadkach w innym
terminie.
2. Nagroda dyrektora szkoły wynosi od 200 do
1000 zł, natomiast nagroda Burmistrza od 800 do 1500 zł.
3. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza
się w aktach nauczyciela.
§ 12. Dodatek mieszkaniowy.
1. Wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
tworzących gospodarstwo domowe uprawnionego,
wynosi miesięcznie:
a) przy jednej osobie w rodzinie – 10 zł,
b) przy dwóch osobach w rodzinie – 12 zł,
c) przy trzech osobach w rodzinie – 14 zł,
d) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 16 zł.
2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1
zalicza się nauczyciela współmałżonka oraz dzieci
i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi
i
jego
współmałżonkowi
będącemu także nauczycielem stale z nim
zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek
w wysokości określonej w ust. 1 przy czym
małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcy które
z nich będzie otrzymywać dodatek.
4. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek
nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których
mowa w ust. 3, na ich wspólny wniosek.
5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
lokalu mieszkalnego,
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie. 6.Dodatek przysługuje w okresie
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wykonywania pracy, a także w okresach nie
świadczenia pracy, jeśli nauczycielowi przysługuje
wynagrodzenie,
7. Dodatek
przyznaje
dyrektor
szkoły,
a dyrektorowi – Burmistrz Brześcia Kujawskiego.
od
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje od
dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Golasiński

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

1069

1070
1070

UCHWAŁA Nr XXII/150/2009
RADY GMINY w JEŻEWIE
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 10, art. 49 ust. 2
w zw. z art. 91d pkt ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.1) w uzgodnieniu ze Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnym Samorządnym
Związkiem Zawodowym „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników
Oświaty i Wychowania uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę Jeżewo, zwany dalej
regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) dyrektorze placówki - należy przez to rozumieć
dyrektora gimnazjum, szkoły, zespołu szkół lub
przedszkola;
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Karta
Nauczyciela;
3) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć
rozporządzenie MEN z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatku do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181);
4) placówce - należy przez to rozumieć szkołę
podstawową, gimnazjum, zespół szkół lub przedszkole.
§ 3. Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich
nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach
podstawowych, zespole szkół i przedszkolu, dla których
organem prowadzącym jest gmina Jeżewo.
§ 4.1. Wysokość
minimalnych
wynagrodzenia
zasadniczego
dla

stawek
nauczycieli

realizujących obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
określony w art. 42 ustawy określa rozporządzenie
2. Wynagrodzenie
zasadnicze
dyrektorów,
o którym mowa w ust. 1 wynosi:
1) 105% w szkole o liczbie - do 100 uczniów;
2) 110% w szkole o liczbie - od 100 - 150 uczniów;
3) 115% w szkole o liczbie - od 151 - 200 uczniów;
4) 120% w szkole o liczbie - powyżej 200 uczniów
wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1.
3. Wynagrodzenie wicedyrektora wynosi 105%
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
4. Wynagrodzenie dyrektora przedszkola wynosi
100% wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1.
§ 5.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 5 rozporządzenia.
3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca;
4. Dodatek przysługuje:
1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
2) za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.
§ 6.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki
przysługującego
nauczycielowi
wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
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zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy,
obowiązkowy
wymiar
godzin
przez
4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0.5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu
przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego oraz
za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach,
w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn
leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub imprezy;
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie jednak
nie dłużej niż przez siedem dni, - traktuje się jak
godziny faktycznie odbyte.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela
lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach,
w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku
tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy
tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3
ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o 1/4,
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień
pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności
w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba
godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być
jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się z dołu.
§ 7.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio § 6.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych
dla godzin ponadwymiarowych.
3. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw
wypłaca się z dołu.
§ 8.1. Dodatek funkcyjny przysługuje:
dyrektorowi, wicedyrektorowi placówki;
wychowawcy klasy;
opiekunowi stażu;
wychowawcy przedszkola.
2. Dodatek funkcyjny może być przyznany innym
osobom, o ile zakres ich obowiązków będzie związany
z zajmowaniem stanowiska funkcyjnego.
3. W przypadku zbiegu prawa do kilku dodatków
funkcyjnych z różnych tytułów nauczycielowi przysługuje
dodatek funkcyjny za każdy tytuł odrębnie.
1)
2)
3)
4)
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4. Ustala się wysokość poszczególnych dodatków
funkcyjnych jako odpowiedni procent określonej
w rozporządzeniu minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego dla nauczyciela mianowanego z wyższym
wykształceniem magisterskim i przygotowaniem
pedagogicznym:
1) dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów - od 15% do 30%;
2) dyrektor szkoły liczącej od 8 do 12 oddziałów - od
20% do 40%;
3) dyrektor szkoły liczącej od 13 do 16 oddziałów - od
30% do 50%;
4) dyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów - od
40% do 70%;
5) dyrektor przedszkola - od 10% do 15%;
6) wicedyrektor szkoły otrzymuje dodatek funkcyjny
w wysokości od 40% do 50% dodatku dyrektora szkoły;
7) wychowawca klasy - w zależności od ilości uczniów
i dzieci:
a) do 10 uczniów - 2,3%,
b) od 11 do 20 uczniów - 2,5%,
c) od 21 do 25 uczniów - 2,8%,
d) powyżej 25 uczniów - 3,0%;
8) opiekun stażu - 2,0%;
9) wychowawca przedszkola - 2,5%.
5. Kwota obliczonego dodatku funkcyjnego jest
zaokrąglona do pełnych złotych.
6. Wysokości dodatków funkcyjnych dyrektorów
placówek uzależnione są od liczby oddziałów w tych
placówkach i warunków organizacyjnych szkoły.
7. Wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektora
szkoły ustala Wójt Gminy.
8. Wysokość
dodatków
funkcyjnych
dla
wicedyrektora ustala Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii
dyrektora szkoły.
§ 9.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określa § 4 rozporządzenia.
Kwota środków na dodatki motywacyjne określana jest
corocznie w uchwale budżetowej Gminy Jeżewo i dla
danej placówki wynosi 2,3% iloczynu liczby nauczycieli
pełnozatrudnionych i minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego dla nauczyciela mianowanego z tytułem
magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
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 dydaktycznowychowawczych potwierdzanych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych
uczniów we współpracy z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
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2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z
powierzonym
stanowiskiem
kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w szczególności:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie
powierzonych zadań,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość
o
estetykę
wykorzystywanych
pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych
lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach powoływanych przez
właściwe organy,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi
organizacjami
uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) aktywny udział w realizowaniu zadań
statutowych szkoły.
4. Kryteriami
przyznawania
dodatku
motywacyjnego dla dyrektora są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej szkoły poprzez:
a) właściwe organizowanie pracy rady pedagogicznej,
b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji,
doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu
zawodowego nauczycieli,
c) stwarzanie
warunków do
wprowadzania
innowacji pedagogicznych,
d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz
pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
aktywizacja uczniów do udziału w imprezach publicznych;
4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;
6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa
pracy;
7) prawidłowe
prowadzenie
spraw
kadrowych
(zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary);
8) wykazywanie
zdolności
i
gotowości
do
podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji;
9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
i nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się
uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których
mowa w ust. 3 i 4.
6. W przypadku przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jego kwota nie powinna być niższa niż
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2% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego z tytułem magistra
z przygotowaniem pedagogicznym i nie może
przekroczyć 20% wymienionego wynagrodzenia.
7. Dodatek motywacyjny jest przyznawany na
okres pół roku.
8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 10. Z tytułu pracy w warunkach trudnych
i uciążliwych przysługuje nauczycielowi dodatek
w wysokości 20% osobistego zaszeregowania.
§ 11. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze:
1) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Wójta Gminy;
2) 80% środków przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.
§ 12.1. Nagroda, o której mowa w § 11 może być
przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole
co najmniej roku, który posiada wyróżniającą ocenę
pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co
najmniej 3 z następujących kryteriów na nagrodę
dyrektora lub 4 z następujących kryteriów aby otrzymać
nagrodę Wójta Gminy.
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych
przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania,
opracowywania autorskich programów i publikacji.
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach
II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem
przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca
w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach
wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami
mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie
wycieczek, udział uczniów w spektaklach
teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
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b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii
społecznej
i
niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.
2. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy lub dyrektora
mogą składać:
a) dyrektor,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy składa się
w Urzędzie Gminy, a o nagrodę dyrektora w szkole.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 2, należy składać
do dnia 20 września każdego roku i winny one zawierać:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę
szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznane mu
wcześniej nagrody i odznaczenia;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody;
3) opinie zakładowej organizacji związkowej, do której
kandydat należy.
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przyznać nagrodę w innym czasie według zasad
określonych w niniejszym regulaminie.
2. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może być
wyższa niż 200% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela kontraktowego, nagroda dyrektora 100%
stawki wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
3. Kopie decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza
się w aktach osobowych nauczyciela.
4. Wnioski o przyznanie Nagród Wójta podlegają
zaopiniowaniu przez Komisję Nagród, która działa
w oparciu o „Regulamin przyznawania Nagród Wójta
Gminy Jeżewo dla nauczycieli”.
5. Zaopiniowane wnioski przez Komisję Nagród
zostają przekazane Wójtowi do zatwierdzenia.
§ 14. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym
regulaminem obowiązują przepisy kodeksu pracy
i aktów wykonawczych do kodeksu pracy.
§ 15. Regulamin może być zmieniany w formie
uchwały po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wiśniewski
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r.
Nr 170, poz. 1218, Dz.U. z 2006 r. Nr 220. poz. 1600. Dz.U. z 2007 r.
Nr 17, poz. 95, Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Dz.U. z 2007 r.
Nr 158, poz. 1103, Dz.U. z 2007 r. Nr 102. poz. 689, Dz.U. z 2007 r.
Nr 176, poz. 1238, Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1369, Dz.U z 2008 r.
Nr 247, poz. 1821, Dz.U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Dz.U. z 2008 r.
Nr 227, poz. 1505 oraz Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1.

§ 13.1. Nagrody, o których mowa w § 13 przyznaje się
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych
przypadkach Wójt Gminy, albo dyrektor szkoły, może
1070

1071
1071

UCHWAŁA Nr XXII/151/2009
RADY GMINY w JEŻEWIE
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach
i palcówkach prowadzonych przez gminę Jeżewo.
Na podstawie art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.1) w uzgodnieniu ze
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnym
Samorządnym
Związkiem
Zawodowym
"SOLIDARNOŚĆ"
Pracowników
Oświaty
i Wychowania uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania dodatku
mieszkaniowego
nauczycielom
zatrudnionym
w szkołach i palcówkach prowadzonych przez gminę
Jeżewo.

§ 2.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze
nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin w Szkołach Podstawowych.
Gimnazjach, Oddziałach zerowych i Przedszkolu na
terenie gminy Jeżewo posiadającemu kwalifikacje
wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi
miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 5%;
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 6,5%;
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3) przy trzech osobach w rodzinie - 8%;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 10%
minimalnego wynagrodzenia określonego przez
MPiPS.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców
pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącego także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.

Nauczycielowi
dodatek
a dyrektorowi - Wójt Gminy.
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przyznaje

dyrektor,

§ 3. Regulamin może być zmieniany w formie
uchwały po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, z mocą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Wiśniewski

1071
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UCHWAŁA Nr XXX/202/2009
RADY POWIATU w LIPNIE
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz
dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54
ust 7 w związku z art. 91d pkt 1 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 158
poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191
poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1)
w
uzgodnieniu
ze
związkami
zawodowymi
nauczycielskimi:
NSZZ
„Solidarność”,
NSZZ
„Solidarność 80”, ZNP uchwala się, co następuje:

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 1. Uchwala się Regulamin w sprawie wysokości
oraz
szczegółowych
warunków
przyznawania
nauczycielom
dodatków
do
wynagrodzenia
zasadniczego i niektórych innych składników
wynagrodzenia
oraz
dodatku
mieszkaniowego
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

załącznik do
uchwały nr XXX/202/2009
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 31 marca 2009 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście
oraz dyrektorom szkół i placówek, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Lipnowski.
§ 3. Traci moc uchwała nr XVII/111/2008 Rady
Powiatu w Lipnie z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie:
przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz
szczegółowych warunków wypłacania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych
składników wynagrodzenia oraz szczegółowych
warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego
zmieniona uchwałą nr XXIV/167/2008 Rady Powiatu
w Lipnie z dnia 30 września 2008 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia i obowiązuje od dnia 1 stycznia
2009 r.
Przewodniczący
Rady powiatu
Józef Predenkiewicz

Regulamin
w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków
przyznawania
nauczycielom
dodatków
do
wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych
składników
wynagrodzenia
oraz
dodatku
mieszkaniowego
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 49 ust. 2 oraz
art. 54 ust 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) ustala się, co następuje:
§ 1. Regulamin określa:
1) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za
wysługę lat;
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2) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków;
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;
4) kryteria i tryb wypłacania nagród za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze;
5) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
i
wypłacania
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Lipnowski.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.);
2) rozporządzeniu – rozumie się przez to
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy;
3) szkole – należy rozumieć przez to jednostki
organizacyjne wymienione w art. 5 ust. 5a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), dla których
organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski;
4) nauczycielach – należy rozumieć przez to również
wychowawców
i
innych
pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych, o których mowa w ust. 3;
5) wynagrodzeniu zasadniczym – należy przez to
rozumieć minimalne wynagrodzenie zasadnicze
nauczycieli określone w rozporządzeniu;
6) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub
grupę;
7) uczniu – należy przez to rozumieć także
wychowanka;
8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin –
należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w ustawie z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
Dodatek za wysługę lat
§ 3.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
Karty Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa rozporządzenie.
3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca

Poz. 1072

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby lub konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie
lub
zasiłek
z
ubezpieczenia
społecznego.
Dodatek motywacyjny
§ 4.1. W zależności od jakości pracy, w tym
spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków,
o których mowa w niniejszym regulaminie
nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu
powierzono stanowisko dyrektora szkoły może być
przyznany dodatek motywacyjny.
2. Dodatek motywacyjny może być przyznany za:
1) osiągnięcia
w
realizowanym
procesie
dydaktycznym, a w szczególności:
a) osiągnięcia
edukacyjne,
oceniane
z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz
warunków pracy nauczyciela,
b) osiągnięcia
w
konkursach,
turniejach
i olimpiadach oraz w innych obszarach działań,
związanych
z
realizowanym
procesem
dydaktycznym;
2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, a w szczególności:
a) skuteczne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów,
b) współpracę z rodzicami uczniów,
c) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom
i uzależnieniom,
d) efektywne działania na rzecz uczniów
potrzebujących opieki z uwzględnieniem ich
potrzeb;
3) wprowadzanie
innowacji
pedagogicznych,
skutkujących efektami w procesie kształcenia
i wychowania;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty
Nauczyciela, w tym w szczególności:
a) inicjowanie
i
organizowanie
imprez
i uroczystości szkolnych,
b) opiekę i koordynowanie prac samorządu
uczniowskiego
lub
innych
organizacji
uczniowskich działających w szkole,
c) inicjowanie
i
stałe
prowadzenie
nadobowiązkowych
zajęć
pozalekcyjnych
i pozaszkolnych w tym uwzględniających
potrzeby uczniów,
d) skuteczne
kierowanie
rozwojem
ucznia
szczególnie uzdolnionego;
5) szczególnie
efektywne
wypełnianie
zadań
i obowiązków związanych z powierzonym
stanowiskiem a w szczególności:
a) wzorowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
b) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
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c) stwarzanie
warunków
dla
prowadzenia
prawidłowej
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
d) skuteczne zarządzanie szkołą, racjonalne
gospodarowanie środkami finansowymi oraz
pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
e) stwarzanie
właściwych
stosunków
interpersonalnych
i
kreowanie
twórczej
atmosfery w pracy,
6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych,
wynikających z przyjętych przez organ prowadzący
priorytetów w realizowanej lokalnej polityce
oświatowej.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje
dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - organ
prowadzący szkołę.
4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 3
stanowią 3% ogólnej planowanej sumy stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w danej
szkole ustalonych na dany rok budżetowy i nie mogą
być przeznaczone na inny cel.
5. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy
i przyznaje się go w zróżnicowanej wysokości nie
wyższej niż 20% wypłacanego wynagrodzenia
zasadniczego.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy.
Dodatek funkcyjny
§ 5.1. Nauczycielom,
którym
powierzono
stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły
oraz nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo
klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego,
nauczyciela-konsultanta lub opiekuna stażu przysługuje
dodatek funkcyjny.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły ustala organ prowadzący szkołę, a dla
nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub
inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, w ramach
posiadanych środków finansowych, uwzględniając:
1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną;
2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska;
3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole.
3. Wysokość miesięcznych stawek dodatków
funkcyjnych wynosi dla:
1) Dyrektora szkoły (zespołu) każdego typu:
a) liczącej do 8 oddziałów 400 – 600 zł,
b) liczącej od 9 do 15 oddziałów 500 – 700 zł,
c) liczącej od 16 do 24 oddziałów 600 – 1.000 zł,
d) liczącej 25 oddziałów i więcej 700 – 1.100 zł;
2) Wicedyrektora szkoły (zespołu) każdego typu 400700 zł;
3) Dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej
300 – 500 zł;
4) Kierownika praktycznej nauki zawodu 400-600 zł;
5) Kierownika centrum kształcenia praktycznego 400600 zł;
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6) Zastępcy
kierownika
centrum
kształcenia
praktycznego 300 – 400 zł;
7) Kierownika internatu 300 – 600 zł;
8) Doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta
30 zł;
9) Wychowawcy klasy 100 zł;
10) Opiekuna stażu – 2% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela kontraktowego.
4. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w § 5 ust 1, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli
powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca - od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora szkoły i na zasadach, o których mowa w ust 2
i 3 przysługuje również wicedyrektorowi szkoły po
trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły
z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. W takim
przypadku przysługuje jeden wyższy dodatek.
6. W stosunku do nauczycieli, którym powierzono
wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy
metodycznego, nauczyciela-konsultanta lub opiekuna
stażu przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.
7. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
realizującemu również inne zadania lub zajęcia lub
sprawującemu funkcje wychowawcy klasy, doradcy
metodycznego, nauczyciela-konsultanta lub opiekuna
stażu przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu.
Dodatki za warunki pracy
§ 6.1. Nauczycielom
wykonującym
pracę
w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje
z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Dodatek za trudne warunki pracy:
1) w wysokości 15% otrzymywanego wynagrodzenia
zasadniczego przysługuje nauczycielom szkół
specjalnych
podstawowych,
gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych
oraz
nauczycielom
prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu
głębokim i indywidualne nauczanie dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;
2) w wysokości 8% otrzymywanego wynagrodzenia
zasadniczego przysługuje nauczycielom poradni
psychologiczno-pedagogicznej z tytułu prowadzenia
zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających
z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych,
doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi
niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo
w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania,
zagrożonymi
niedostosowaniem
społecznym,
uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami;
3) w wysokości 5 zł miesięcznie przysługuje nauczycielom
praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych
prowadzącym zajęcia praktyczne w terenie z zakresu
produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa;
4) w wysokości 10 zł miesięcznie przysługuje
nauczycielom prowadzącym zajęcia w szkołach
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(klasach) przysposabiających do pracy zawodowej
oraz prowadzącym praktyczną naukę zawodu
w szkołach (klasach) specjalnych.
3. Za pracę w warunkach uciążliwych przyznaje się
dodatek w wysokości 1% otrzymywanego wynagrodzenia
zasadniczego dla nauczycieli pracujących w trudnych
warunkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4:
1) prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą,
których stan zdrowia z powodu stanów
chorobowych, o których mowa w § 2 ust. 1
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku
życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia
konieczność sprawowania stałej opieki lub
udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi
i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których
wystąpiło naruszenie sprawności organizmu
z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1
rozporządzenia
Ministra
Gospodarki,
Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz. 1328);
2) szkół
specjalnych
w
klasie
lub
grupie
wychowawczej z upośledzonymi umysłowo
w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej
jedno dziecko ze stanem chorobowym, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1, a w przypadku gdy w takiej
klasie lub grupie wychowawczej znajduje się
dziecko upośledzone umysłowo w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że
zajęcia dydaktyczne prowadzone są według
odrębnego programu nauczania obowiązującego
w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia
wychowawcze - według odrębnego programu
wychowawczego opracowanego przez wychowawcę.
4. Dodatki za warunki pracy przysługują za każdą
godzinę pracy przepracowaną w takich warunkach.
5. Dodatek za warunki pracy, przysługuje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest
związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za
który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres
urlopu wypoczynkowego.
6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości,
jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub
uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć.
Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej,
jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych,
uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć
lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze
godzin.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
§ 7.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego
zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych,
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uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru
zajęć,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego
zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę
doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin
realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób,
że czas zajęć do 0, 5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7
Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może
być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 8.1. 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:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora;
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Starosty Lipnowskiego.
2. Nagroda, o której mowa w ust. 1, może być
przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole
co najmniej roku, który spełnia odpowiednio co
najmniej 3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
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b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem
uczniów
do
udziału
w zawodach II stopnia (okręgowych) lub
III stopnia (centralnych)
ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez
uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca
w
konkursach,
zawodach,
przeglądach
i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole przez organizowanie wycieczek,
udział uczniów w spektaklach teatralnych,
koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich i patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomani i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej i niedostosowania społecznego młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły,
rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami;
3) w zakresie realizacji innych zadań statutowych
szkoły, polegającej na:
a) udziale
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących prace
w zawodzie nauczyciela.
3. Nagrodę dyrektora przyznaje Dyrektor szkoły.
4. Nagrodę Starosty przyznaje Starosta.
5. Wnioski o nagrodę Starosty mogą składać:
1) Zarząd Powiatu;
2) Dyrektor szkoły.
6. Wnioski o nagrodę Starosty składa się
w Starostwie Powiatowym w Lipnie.
7. Wnioski, o których mowa w ust. 5, należy składać
do dnia 15 września każdego roku na formularzu
stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
8. Nagrody, o których mowa są przyznawane
z okazji Dnia Edukacji Narodowej a w uzasadnionych
przypadkach, mogą być przyznane w innym czasie.
9. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody umieszcza
się w aktach osobowych nauczyciela.
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Dodatek mieszkaniowy
§ 9.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze
nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin na terenie wiejskim oraz w mieście
liczącym do 5 tys. mieszkańców, któremu nie
przydzielono mieszkania na terenie gminy, na którym
położona jest szkoła i posiadającemu kwalifikacje
wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie – 2%;
2) przy dwóch osobach – 3%;
3) przy trzech osobach – 4%;
4) przy czterech i więcej osobach – 5%;
stawki minimalnego wynagrodzenia pracowników
ustalonego na podstawie Ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę.
3. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących:
1) współmałżonka;
2) dzieci pozostające na utrzymaniu nauczyciela do
18 roku życia, kontynuujące naukę nie dłużej jednak
niż do 26 roku życia;
3) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego
źródła dochodów;
4) rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącemu także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który
będzie im wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi
dodatek
przyznaje
dyrektor,
a dyrektorowi – Starosta Lipnowski.
6. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi od 1 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył
wniosek o jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania
zasadniczej
służby
wojskowej,
przeszkolenia
wojskowego, okresowej
służby
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem
powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na
czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do
końca okresu, na który umowa ta została zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
8. Nauczyciel uprawniony do otrzymywania
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego
zobowiązany jest powiadomić organ przyznający
dodatek o każdorazowej zmianie warunków mających
wpływ na wysokość dodatku.
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Związek
Nauczycielstwa
Polskiego,
NSZZ
„Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80” w dniu 5 marca
2009 r.

Postanowienia końcowe
§ 10. Niniejszy
Regulamin
uzgodniono
ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli:
1072

1073
1073

UCHWAŁA Nr XXIII/146/2009
RADY GMINY OSIĘCINY
z dnia 20 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 zm.
Nr 170, poz. 1218 i 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 i Nr 191, poz. 1369
i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz
z 2009 r. Nr 1 poz. 1) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Uchwala się regulamin określający wysokość
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania
za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych
zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Niniejszy regulamin został uzgodniony za
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
§ 2. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Błaszczyk

załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/146/2009
Rady Gminy Osięciny
z dnia 20 kwietnia 2009 r.
Regulamin wynagradzania nauczycieli
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 1.1. Niniejszy regulamin stosuje się do
nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,

przedszkolach, gimnazjum prowadzonych przez gminę
Osięciny.
2. Regulamin
określa
dla
nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy;
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacenia nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
4) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy.
3. Regulamin niniejszy określa także wysokość
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady ich
przyznawania i wypłacania.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego
określenia jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela- rozumie się przez to ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. Nr 170, poz. 1218
i 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 i Nr 191, poz. 1369 i Nr 247,
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r.
Nr 1 poz. 1);
2) rozporządzeniu- należy przez to rozumieć
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz.U. 2005 r.
Nr 22, poz. 181, Dz.U. 2006 r. Nr 43, poz. 293,
Dz.U. 2007r. Nr 56, poz. 372 oraz z 2008 r. Nr 42
poz. 257). w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy;
3) organie
prowadzącym
szkołę,
przedszkolu,
placówce oświatowej- rozumie się przez to gminę
Osięciny;
4) szkole- należy przez to rozumieć przedszkole,
szkołę, gimnazjum lub placówkę, dla której organem
prowadzącym jest gmina Osięciny;
5) dyrektorze lub wicedyrektorze- należy rozumieć
dyrektora
lub
wicedyrektora
jednostki
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organizacyjnej samorządu terytorialnego j.s.t.,
o której mowa w § 1 ust. 1 regulaminu,
nauczycielach bez bliższego określenia- rozumie się
przez to nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 1
Regulaminu,
klasie- należy przez to rozumieć także oddział lub
grupę,
uczniu- rozumie się przez to także wychowanka,
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinnależy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1
rozporządzenia,
zakładowej organizacji związkowej- rozumie się
przez to Zarząd Oddziału ZNP w Osięcinach oraz
inne organizacje związkowe działające na terenie
placówek oświatowych gminy Osięciny, spełniające
warunki Ustawy o związkach zawodowych z dnia
23 maja 1991 r.,
kwocie bazowej określanej dla pracowników
państwowej sfery budżetowej- rozumie się przez to
kwotę ustalona w ustawie budżetowej na 2009 r.,
(zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy Karta
Nauczyciela), podstawę do określania średniego
wynagrodzenia stanowi wysokość kwoty bazowejnależy przez to rozumieć kwotę bazową określaną
dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.
Rozdział II
Dodatek za wysługę lat

§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę
lat w wysokości i na zasadach określonych art. 33 ust. 1
ustawy Karta Nauczyciela, § 7 rozporządzenia i na
warunkach określonych w § 4 Regulaminu.
§ 4.1. Dodatek przysługuje:
1) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub
wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca.
2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla
poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny
stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni
nieobecności
w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek
choroby bądź konieczności osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie
lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
Dodatek przyznaje:
1) Nauczycielowi- dyrektor szkoły;
2) Dyrektorowi- Wójt Gminy Osięciny.
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Rozdział III
Dodatek motywacyjny
§ 5. Nauczycielowi
przysługuje
dodatek
motywacyjny na warunkach ogólnych określonych
w § 6 rozporządzenia oraz w wysokości na warunkach,
i zasadach określonych w § 6-10 regulaminu.
§ 6.1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku
motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na
terenie gminy Osięciny całego poprzedniego roku
szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) osiągnięcie w pracy dydaktyczno-wychowawczej
pełnej realizacji programu nauczania oraz
wprowadzanie nowych treści, korelacji treści
programowych z innymi przedmiotami, a także
uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami albo
sukcesami w konkursach przedmiotowych
i
artystycznych,
zawodach
sportowych,
olimpiadach, itp.,
b) stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz
porównywanie
efektywności
stosowanych
metod,
c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych
w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,
d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac
zespołu przedmiotowego lub z własnej
inicjatywy,
e) umiejętne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
f) Pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
g) Prowadzenie działalności mających na celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym
zadaniem
lub
zajęciem,
a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie do
przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych- udział
w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych
formach doskonalenia zawodowego,
c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
d) opracowywanie
publikacji
naukowych
związanych z warsztatem pracy,
e) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
f) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy
dydaktycznej,
g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
i pedagogicznej,
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h) rzetelne i terminowe wywiązanie się z poleceń
służbowych,
i) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub
pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział
w
komisjach
przedmiotowych,
olimpiadach, zawodach sportowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi
organizacjami
uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
§ 7. Warunkiem
przyznania
dodatku
motywacyjnego
dyrektorowi
szkoły,
poza
wymienionymi w § 6 w ust. 3 jest spełnienie
następujących kryteriów:
1) tworzenie
warunków
do
realizacji
zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
szkoły
w
tym:
opracowanie
arkusza
organizacyjnego,
wyposażenie
w
środki
dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności
administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej,
zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem
odpowiednich warunków bhp i ppoż.;
2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły
w
tym
również
pozyskiwanie
środków
pozabudżetowych;
3) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów
technicznych, prace konserwacyjno-remontowe,
czystość i estetyka szkoły;
4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie
zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt
osobowych pracowników, dysponowanie funduszem
świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy;
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym:
realizacja programów nauczania, ocena pracy
nauczycieli,
zachęcanie
do
innowacji
i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia
zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organu
prowadzącego;
6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie
realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych
oraz realizacja zaleceń i wniosków organu
prowadzącego;
7) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole służącej
realizacji statutowych zadań przez podległych
pracowników,
8) współpraca z organami szkoły i związkami
zawodowymi;
9) pozostałe obowiązki:
a) przestrzeganie regulaminu pracy,
b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek.
c) Samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu
problemów,
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d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania
zadań dydaktycznych (konkursy, olimpiady,
wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy
dydaktycznych).
§ 8.1. Środki finansowe na fundusz dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli i nauczycieli pełniących
funkcje kierownicze powstają z odpisu w wysokości 2%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty na etat
kalkulacyjny w roku 2008.
2. Wysokość przyznanego dodatku nie może być
niższa niż 5% i wyższa niż 30% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela.
3. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje
w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy
i nie dłuższych niż jeden rok szkolny.
5. Prawo do uzyskania dodatku motywacyjnego
przysługuje
nauczycielowi,
który przepracował
wszystkie dni robocze odpowiednio w okresach,
o których mowa w ust. 4.
6. Prawo do uzyskania dodatku motywacyjnego
przysługuje również nauczycielowi, który nie
przepracował wszystkich dni roboczych z powodu:
a) choroby,
b) urlopu szkoleniowego,
c) zwolnienia z tytułu opieki nad chorym dzieckiem.
§ 9.1. Dodatek motywacyjny, przyznaje:
1) nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi
w § 6 ust. 3 dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi
w § 6 ust. 3 i § 7 Wójt Gminy.
2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
w której uzupełnia etat.
3. Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego
dyrektor podaje Radzie Pedagogicznej do wiadomości,
natomiast dyrektorowi - Wójt Gminy.
4. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego
nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się
w formie pisemnej.
Rozdział IV
Dodatek funkcyjny
§ 10.1. Nauczycielowi,
któremu
powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również:
1) nauczycielowi,
któremu
powierzono
wychowawstwo klasy;
2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji:
a) opiekuna stażu,
b) doradcy
metodycznego
lub
nauczyciela
konsultanta.
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§ 11.1. Granice stawek dodatków funkcyjnych dla
dyrektorów
szkół
podstawowych,
gimnazjum
i przedszkola wynoszą miesięcznie dla:
a) dyrektora szkoły od 6 - 11 oddziałów - 400-600 zł,
b) dyrektora szkoły od 12 - 17 oddziałów- 600- 800 zł,
c) dyrektor szkoły liczącej od 17 oddziałów i więcej 800-1000 zł,
d) dyrektora przedszkola- 250-400 zł,
e) wicedyrektor- 200-350 zł.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli,
o których mowa w § 11 ust. 2 ustala się za:
1) wychowawstwo klasy - w wysokości 70,00 zł
miesięcznie;
2) wychowawstwo
oddziału
przedszkolnego
w wysokości 70,00 zł miesięcznie;
3) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 30,00 zł
miesięcznie.
§ 12.1. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów
dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje
z każdego tytułu.
2. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego, o których mowa w § 11 ust. 2,
nauczycielowi
przysługuje
dodatek
funkcyjny
z każdego tytułu.
3. Dodatek funkcyjny z
tytułu pełnienia
obowiązków opiekuna stażu przysługują za każdą osobę
odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.
4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy
przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi
niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
5. dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla
dyrektora
szkoły
przysługuje
nauczycielowi
(wicedyrektorowi szkoły), któremu powierzono
obowiązki kierownicze w zastępstwie.
§ 13.1. Przy
ustaleniu
wysokości
dodatku
funkcyjnego, o którym mowa w art. 11 ust. 1
uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę uczniów
i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole
i zatrudnionych pracowników, zmianowość, złożoności
zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki
pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe
i społeczne,
w jakich szkoła
funkcjonuje,
a w szczególności:
1) wielkość szkoły, a w tym:
a) liczbę uczniów,
b) liczbę oddziałów,
c) zatrudnienie
(ilość
pracowników
pedagogicznych i niepełnopedagogicznych),
d) ilość budynków i ich lokalizacja;
2) warunki organizacyjne i złożoność zadań
wynikających
z
funkcji
kierowniczej,
a w szczególności:
a) wyposażenie w pomoce dydaktyczne,
b) prowadzenie w szkole stołówki,
c) stan bazy dydaktycznej,
d) liczbę stanowisk kierowniczych;
3) wyniki pracy szkoły.
2. Przy ustaleniu wysokości dodatku funkcyjnego
dla dyrektorów zespołów szkół bierze się pod uwagę
łączną liczbę oddziałów.
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§ 14.1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 11
ust. 1 i 2 powstaje z dniem powierzenia.
Nauczyciel otrzymuje dodatek proporcjonalnie do
przepracowanego okresu. Wysokość dodatku ustala się
dzieląc stawkę miesięcznego dodatku przez 30 i mnożąc
przez liczbę dni kalendarzowych, przypadających
w okresie przepracowanym.
2 Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do
dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie
wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca,
w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
§ 15.1. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 11,
przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły;
2) dyrektorowi szkoły - Wójt Gminy Osięciny.
Rozdział V
Dodatek za warunki pracy
§ 16. Nauczycielom pracującym w trudnych
warunkach lub uciążliwych warunkach przysługuje
z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach
określonych w art. 34 Karty Nauczyciela, § 8 i § 9
rozporządzenia i na warunkach określonych w § 17
i § 18 regulaminu.
§ 17. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach
łączonych w szkołach podstawowych przysługuje
dodatek w wysokości 25% stawki godzinowej,
obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą
przepracowaną w tych klasach godzinę.
§ 18.1. Nauczycielom prowadzącym indywidualne
nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia
specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 20%
stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny
ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną
godzinę w ramach realizowanego programu nauczania
indywidualnego, jeżeli zajęcia prowadzone są w ramach
godzin ponadwymiarowych, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje
również
nauczycielom
szkół
prowadzących
indywidualne zajęcia z niepełnosprawnymi dziećmi
i
młodzieżą,
których
rodzaj
i
stopień
niepełnosprawności został określony w § 2
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia
(Dz.U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność
sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz
prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku
życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności
organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Społecznej a dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(Dz.U. Nr 139, poz. 1328).
§ 19.1. Dodatek za warunki pracy, przyznaje:
1) Nauczycielowi- dyrektor szkoły;
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2) Dyrektorowi szkoły- Wójt Gminy Osięciny.
Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
§ 20.1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa
w art. 42 ust. 3 i ust 6 Karty Nauczyciela, na zasadach
określonych w art. 35 Karty Nauczyciela, przysługuje
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe:
wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania
nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki
pracy.
3. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w tej godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których
mowa
w ust 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin
w ten sposób, że za czas zajęć do 0,5 godziny pomija
się, co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych przepisami
o organizacji roku szkolnego oraz za dni
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
6. Godziny
ponadwymiarowe
przypadające
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
a w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodów epidemii lub
mrozów;
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy;
3) rekolekcjami;
4) udziałem delegowanego nauczyciela w konferencji
metodycznej;
5) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, traktuje
się jako godziny faktycznie odbyte.
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia- za podstawę ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy
tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej
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nieobecności w pracy, lub dzień ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może
być większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
8. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy
realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub
opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia
wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa - płaca jak za
4 godziny ponadwymiarowe wg stawki wynagrodzenia
zasadniczego.
§ 21. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 20 ust. 2,
3, 4 Regulaminu oraz:
1) wynagrodzenie z godziny doraźnych zastępstw
przysługuje w przypadku gdy są one realizowane
przez nauczycieli posiadających kwalifikacje do
prowadzenia zajęć, których dotyczy zastępstwo;
2) zastępstwo jest realizowane przez nauczyciela poza
godzinami zajęć przydzielonymi mu w organizacji
placówki;
3) wynagrodzenie za jedną godzinę zastępstwa,
realizowanego przez nauczyciela nie posiadającego
wymaganych kwalifikacji do prowadzenia danych
zajęć ustala się w wysokości jak za jedną godzinę
wynagrodzenia nauczyciela świetlicy.
§ 22.1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową,
w formach o jakich mowa w § 30 określa:
1) dla nauczyciela- dyrektor szkoły;
2) dla dyrektora- Wójt Gminy Osięciny.
2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin
doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym
miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala
dyrektor szkoły.
Rozdział VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 23.1. W budżecie gminy tworzy się specjalny
fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno- wychowawcze w wysokości 1%
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych,
z tego:
1) 20% przeznacza się na nagrody organu
prowadzącego, zwane dalej nagrodami Wójta
Gminy Osięciny;
2) 80% przeznacza się na nagrody dla dyrektora
szkoły.
2. Wysokość nagrody Wójta Gminy Osięciny ustala
się w wysokości co najmniej 40% średniego
wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa
w art. 30 ust 3 ustawy Karty Nauczyciela. Wysokość
nagrody dyrektora nie może być niższa niż 20%
średniego
wynagrodzenia
nauczyciela
stażysty,
o którym mowa w art., 30 ust 3 ustawy Karta
Nauczyciela i nie może być wyższa od nagrody Wójta
Gminy.
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§ 24.1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
mają charakter uznaniowy i przyznawane są
nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy
zawodowej.
Nagroda
może
być
przyznana
nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
1 roku.
2. Nagroda organu prowadzącego zwana dalej
„Nagrodą Wójta Gminy” może być przyznana
dyrektorom i
nauczycielom,
który posiadają
wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełniają
odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów, o których
mowa w ust. 4.
3. Nagroda dyrektora może być przyznana
nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę
pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co
najmniej 4 z poszczególnych kryteriów, o których
mowa w ust. 4.
4. Ustala się następujące kryteria przyznawania
nauczycielom nagrody:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga
dobre
wyniki
w
nauczaniu,
a
w
szczególności
potwierdzone
w sprawozdaniach i egzaminach uczniów,
przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i
wychowania,
opracowania
autorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone
zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w
zawodach co najmniej 1 stopnia (rejonowych)
ogólnopolskich
olimpiad
przedmiotowych,
zajęciem przez uczniów (grupę uczniów)
I-III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach
przeglądach i festiwalach na szczeblu co
najmniej gminnym,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi
trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości
szkolne i środowiskowe,
f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
i) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi
działającymi w szkole,
j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami,
k) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu
nauczycieli
w
zakresie
diagnozowania
i oceniania,
l) umiejętnie
dzieli
się
swoją
wiedzą
i doświadczeniami z pracy dydaktycznowychowawczej z innymi nauczycielami,
m) posiada publikacje z zakresu działalności
oświatowej, a w szczególności z pracy
dydaktyczno-wychowawczej;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
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a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
wśród młodzieży, w szczególności narkomanii
i alkoholizmu,
c) organizuje współ[pracę szkoły z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią
psychologiczno-pedagogiczną,
organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy współdziałania szkoły
lub placówki z rodzicami, lub wychowankom
pochodzących z rodzin ubogich;
3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły dotyczy nagrody wójta przyznawanej dyrektorowi:
a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy
dydaktycznej,
b) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane
w szkole,
c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla
szkoły,
d) prawidłowo realizuje budżet szkoły (plan
finansowy),
e) dobrze
współpracuje
z
samorządem
terytorialnym i lokalnym oraz z radą
pedagogiczną i radą rodziców,
f) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,
g) prowadzi lekcję lub zajęcia otwarte dla innych
nauczycieli,
h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
i) wzorowo kieruje szkołą,
j) prawidłowo organizuje pomoc psychologicznopedagogiczną;
4) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej
na:
a) udziale
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
|w zawodzie nauczyciela,
c) promowaniu szkoły poprzez udział w pracach
różnych
organizacji
społecznych
i stowarzyszeniach oraz instytucjach.
§ 25.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta
Gminy Osięciny może wystąpić:
1) dla nauczyciela:
- dyrektor szkoły,
- rada pedagogiczna,
- rada rodziców,
- zakładowe organizacje związkowe zrzeszające
nauczycieli;
2) dla dyrektora szkoły:
- Wizytator Kuratorium Oświaty terytorialnie
odpowiedzialny za gminę;
3) Rada pedagogiczna,
4) Rada rodziców.
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2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora
szkoły może wystąpić:
1) rada pedagogiczna,
2) rada rodziców,
3) związki
zawodowe
zrzeszające
nauczycieli
(działające w szkole).
3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać
konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę
nominowaną do nagrody w okresie ostatnich 3 lat.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i ust 2 należy
składać do 15 września odpowiednio:
1) o nagrodę Wójta Gminy do Urzędu gminy;
2) o nagrodę dyrektora szkoły do sekretariatu
(dyrektora) szkoły.
§ 26.1. Nagrody nauczycielom przyznają:
3) ze środków, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1dyrektor szkoły;
4) za środków, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2Wójt Gminy.
2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 może
z własnej inicjatywy przyznać dyrektor szkoły,
3. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 może
z własnej inicjatywy przyznać Wójt Gminy.
4. Nagrody przyznaje się w terminie do dnia
14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
nagroda może być przyznana w innym terminie.
5. Nauczycielowi, któremu została przyznana
nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza
się w jego teczce akt osobowych.
Rozdział VIII
Dodatek mieszkaniowy
§ 27.1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie
wiejskim, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie
niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez gminę
Osięciny
przysługuje
nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy.
2. Wysokość
nauczycielskiego
dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
1) przy 1 osobie w rodzinie - 50 zł;
2) przy 2 osobach w rodzinie - 65 zł;
3) przy 3 osobach w rodzinie - 82 zł;
4) przy 4 i więcej osobami w rodzinie - 98 zł.
3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego
do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałżonka;
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym
utrzymaniu nauczyciela;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej,
nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;
4) posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów
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wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia
26 roku życia;
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego
źródła dochodu.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o której mowa ust. 3 nauczyciel otrzymujący
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić
dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek Wójta
Gminy.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącego także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującemu,
przysługuje
1
dodatek
mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę który
będzie im wypłacał ten dodatek.
6. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie.
7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego
pracodawcę.
§ 28.1. Nauczycielski
dodatek
mieszkaniowy
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia;
3) pozostawania w stanie nieczynnym;
4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
5) korzystania
z
urlopu
wychowawczego
przewidzianego w odrębnych przepisach;
6) odbywania
zasadniczej
służby
wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej;
w
przypadku
jednak,
gdy
z nauczycielem powołanym do służby była zawarta
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca
się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa
ta była zawarta.
§ 29.1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na
wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny
wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
2. Dodatek mieszkaniowy określa:
1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły;
2) dla dyrektora - Wójt Gminy Osięciny.
Rozdział IX
Przepisy końcowe
§ 30.1. Określa się następujące formy stwierdzenia
nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom
świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3:
1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie stosunku
pracy- jeżeli świadczenie przysługuje od dnia
nawiązania stosunku pracy;
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2) odrębnym
dokumentem
jeżeli
świadczenie
przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania
stosunku pracy albo ulega zmianie jego wysokość;
3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie
zasadnicze- jeżeli wraz ze zmianą wynagrodzenia
zasadniczego ulega również zmianie wysokość
świadczenia.
2. Formy stwierdza nabycia prawa, przyznania lub
ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa
w ust. 1, można stosować łącznie do kilku świadczeń,
w razie zbiegu terminów ich ustalenia lub przyznania
albo stwierdzenia nabycia prawa.

regulaminu naliczane są w planach finansowych
poszczególnych szkół.
2. Łączna wysokość wypłaconych świadczeń
o, których mowa w § 1 ust. 2 i 3 regulaminu nie może
przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach
finansowych, o których mowa w ust. 1, bez ich zmiany.
Organ prowadzący szkołę może dokonać zwiększenia
środków na wypłatę w/w świadczeń.

§ 31. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym
wymiarze
godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych świadczenia, o których
mowa w § 1 ust. 2 regulaminu przysługują w wysokości
proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

§ 34. Dyrektorzy szkół i przedszkola zapoznają
nauczycieli z treścią „ Regulaminu”, zaś regulamin jest
ogólnie dostępny.

§ 33. Dyrektor przynajmniej raz w roku informuje
Radę Pedagogiczną o wykorzystaniu funduszu nagród
w tym o liczbie i wysokości przyznanych nagród.

§ 35. W
sprawach
nie
uregulowanych
w Regulaminie zastosowanie mają kolejno: przepisy
Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

§ 32.1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę
świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 regulaminu
stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz
środki na
wypłatę
nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, o którym mowa w § 1 ust. 3

§ 36. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na
warunkach określających wejście w życie uchwały.
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UCHWAŁA Nr XXVII/162/09
RADY MIEJSKIEJ KOWALA
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość
wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 30 ust. 6, 54 ust 7 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli, zwany dalej regulaminem, stanowiący
załącznik do niniejszego regulaminu, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
4) wysokość oraz szczegółowe zasady wypłacania
dodatku mieszkaniowego.
§ 2. Wykonanie
uchwały
powierza
się
Burmistrzowi Gminy Miasta Kowal oraz dyrektorom
szkół i placówek.
od

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

z

mocą

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Pieńkowski

załącznik
do uchwały nr XXVII/162/09
Rady Miejskiej Kowala
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
Regulamin wynagradzania nauczycieli
Dział I
§ 1.I. Postanowienia ogólne.
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia
oznaczają:
1) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków
przyznawania
dodatków
do
wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za
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pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r.
Nr 22, poz. 181 z późn. zm.);
ustawa - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.);
wynagrodzenia zasadnicze – należne nauczycielowi
wynagrodzenie
zasadnicze
zgodnie
z kwalifikacjami;
szkoła – podmiot, o który mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1
i ust. 1 „a” ustawy, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Kowal, pojęcie to
obejmuje również placówkę;
średnie wynagrodzenie stażysty – rozumie się przez
to wynagrodzenie, o którym mowa w art. 30 ust. 3
Karty Nauczyciela;
Burmistrz – Burmistrza Miasta Kowal.

§ 2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół nie będących nauczycielami.
Dodatki
Rozdział 1
Dodatek za wysługę lat
§ 3.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat, w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a) począwszy
od
pierwszego
dnia
miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca,
b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca.
4. Dodatek przysługuje:
a) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,
chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej,
b) za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego określają przepisy wydane na
podstawie art. 30 ust. 5 ustawy.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, placówki lub osoba, której czasowo powierzono
pełnienie obowiązków dyrektora, a dyrektorowi
Burmistrz Gminy Miasta Kowal.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
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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 dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji; efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy
z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym
zadaniem
lub
zajęciem,
w szczególności:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie
powierzonych zadań,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość
o
estetykę
wykorzystywanych
pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych
lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach powoływanych przez
właściwe organy,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub
innymi
organizacjami
uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
4. Kryteriami
przyznawania
dodatku
motywacyjnego dla dyrektora są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej szkoły poprzez:
a) właściwe
organizowanie
pracy
rady
pedagogicznej,
b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji,
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
awansu zawodowego nauczycieli,
c) stwarzanie
warunków do
wprowadzania
innowacji pedagogicznych,
d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole
oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
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dbanie o prawidłową eksploatację sprzętu przez
uczniów;
3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
aktywizacja uczniów i nauczycieli do udziału
w imprezach publicznych;
4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;
6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa
pracy;
7) prawidłowe prowadzenie, we współpracy z IEiS UM
Kowal, spraw kadrowych (zatrudnianie, zwalnianie,
nagrody, kary);
8) wykazywanie
zdolności
i
gotowości
do
podejmowania decyzji w zakresie swoich
kompetencji;
9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń
służbowych.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
i nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się
uwzględniając
poziom
spełnianych
warunków,
o których mowa w ust. 3 i 4.
6. Dodatek
motywacyjny
dla
dyrektora
i nauczycieli nie może przekroczyć 10% średniego
wynagrodzenia stażysty i nie może być niższy niż 3%
średniego wynagrodzenia stażysty.
7. Wysokość
środków
finansowych
przeznaczonych na dodatek motywacyjny ustala organ
prowadzący w wysokości od 1%-3% średniego
wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3
K. N. na jeden etat nauczyciela.
8. Nauczycielom uzupełniającym etat, dodatek
motywacyjny ustala dyrektor szkoły placówki
macierzystej.
9. Dodatek
motywacyjny
dla
dyrektora
i nauczyciela przyznaje się na czas określony nie krótszy
niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
§ 5.1. Wykaz stanowisk i funkcji, których
zajmowanie bądź wykonywanie uprawnia do dodatku
funkcyjnego określa § 5 rozporządzenia.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi
dla:
a) dyrektora przedszkola – od 5%-70% średniego
wynagrodzenia stażysty,
b) dyrektora szkoły podstawowej - od 5%-70%
średniego wynagrodzenia stażysty,
c) dyrektora gimnazjum - od 5%-70% średniego
wynagrodzenia stażysty,
d). wicedyrektora - od 5%-80% dodatku
funkcyjnego dyrektora danego typu placówki,
e) kierownika świetlicy - od 5%-25% dodatku
funkcyjnego dyrektora danego typu placówki,
f) stanowiska w innej jednostce organizacyjnej,
o której mowa w art. 1 ust. 1 i 1 a Karty
Nauczyciela, albo inne stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie szkoły – od 5%-40%
dodatku funkcyjnego dyrektora danego typu
placówki,
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g) wychowawcy grupy, klasy – od 1%-5%
średniego wynagrodzenia stażysty,
h) opiekuna stażu - od 1%-5% średniego
wynagrodzenia stażysty,
i) doradcy
metodycznego
lub
nauczyciela
konsultanta
od
1%-5%
średniego
wynagrodzenia stażysty.
3. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających
do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
4. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego, przysługuje z każdego tytułu.
5. Dodatek
nie
przysługuje
w
okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca,
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do
których jest przypisany dodatek, a jeżeli zaprzestanie
nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
6. Dodatek
funkcyjny
dyrektorowi
szkoły,
placówki ustala Burmistrz Gminy Miasta Kowal
w granicach określonych w tym regulaminie.
7. Dodatek funkcyjny pozostałym osobom ustala
dyrektor.
Rozdział 4
Dodatek za warunki pracy
§ 6.1. Nauczycielom pracującym w trudnych,
uciążliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego
tytułu dodatek za warunki pracy - § 8 i 9
rozporządzenia.
2. Dodatek za warunki pracy z tytułu pracy
w trudnych warunkach przysługuje nauczycielowi:
- za
prowadzenie
zajęć
rewalidacyjnowychowawczych
z
dziećmi
i
młodzieżą
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim –
w wysokości do 30%, pobieranego wynagrodzenia
zasadniczego,
- za
prowadzenie
zajęć
dydaktycznych
i wychowawczych w specjalnych przedszkolach
i szkołach oraz indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości do 15%, pobieranego wynagrodzenia
zasadniczego,
- dodatki, o których wyżej mowa wypłaca się za
faktycznie zrealizowane godziny i w wysokości
proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych
godzin,
- za zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w klasach łączonych w szkole podstawowej w wysokości do 15%, pobieranego wynagrodzenia
zasadniczego.
3. W razie zbiegu prawa do dodatku, o którym
mowa w ust. 2 nauczycielowi przysługuje dodatek
z każdego tytułu.
4. Dodatek za warunki pracy z tytułu pracy
w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielom:
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za prowadzenie zajęć wymienionych w ust. 2
realizowanych z dziećmi i młodzieżą, ze względu na
rodzaj i stopień niepełnosprawności, o których
mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie minimalnych stawek wynagradzania
nauczycieli. (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181
z późn. zm.) - w wysokości do 10%, pobieranego
wynagrodzenia zasadniczego.
5. Dodatek przysługuje za okres faktycznego
wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1 oraz w
okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.
6. Dodatek za warunki pracy ustala dla nauczyciela
dyrektor.
-

Rozdział 5
Dodatek mieszkaniowy
§ 7.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze
nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje
wymagane dla zajmowanego stanowiska przysługuje
dodatek mieszkaniowy na zasadach określonych
w art. 54 ust. 3 ustawy KN.
2. Wysokość
dodatku
mieszkaniowego,
w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego
nauczyciela wynosi miesięcznie:
a) przy jednoosobowym gospodarstwie domowym do
4%,
b) przy dwóch osobach w rodzinie do 5%,
c) przy trzech lub więcej osobach w rodzinie do 6%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,
o którym mowa w art. 30 ust 3 ustawy.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci i rodziców
pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi
i
jego
współmałżonkowi
będącemu również nauczycielem, zamieszkującym
z nim na stałe przysługuje jeden dodatek mieszkaniowy
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im
wypłacał ten dodatek.
5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wiosek
nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których
mowa w ust. 4 na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi
dodatek przyznaje dyrektor, dyrektorowi zaś organ
prowadzący.
6. Dodatek
mieszkaniowy
przysługuje
nauczycielowi:
a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie.
7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie
wykonywania pracy, a także w okresach:
a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
korzystania
z
urlopu
wychowawczego,
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b) za dni nieobecności w pracy wskutek choroby, bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za
które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego,
c) odbywania
zasadniczej
służby
wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej;
w
przypadku
jednak,
gdy
z nauczycielem powołanym do służby zawarta była
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca
się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa
była zawarta.
Dział II
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
§ 8.1. Wynagrodzenie
za
jedna
godzinę
ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za warunki pracy, jeśli praca
w
tej
godzinie
została
zrealizowana
w warunkach uprawniających do dodatku przez
miesięczną
liczbę
godzin
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych lub opiekuńczych,
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
nauczyciela. Przez godzinę ponad wymiarową rozumie
się efektywnie przepracowaną godzinę zajęć
dydaktycznych
i
wychowawczych
powyżej
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin pracy
nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy,
obowiązkowy
wymiar
godzin
przez
4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych przepisami
o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania
i kończenia oraz za dni zajęć w środku tygodnia, dni
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
4. Wypłaca się za godziny ponadwymiarowe
przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł
ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy, w szczególności w związku z:
a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
b) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub
imprezy.
5. Za faktycznie przepracowane uznaje się godziny
zajęć, których nauczyciel nie mógł zrealizować za
względu na wykonywanie innych prac zleconych mu
przez pracodawcę.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
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kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony
w art. 42 ust. 3 ustawy pomniejszony o 1/5 lub ¼
wymiaru
za
każdy
dzień
usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od
pracy. Godziny ponadwymiarowe rozlicza się pełnymi
tygodniami.
§ 9.1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw stosuje się odpowiednio art. 35 ust. 3 ustawy.
Dział III
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 10. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze:
1) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Burmistrza;
2) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora szkoły, placówki.
§ 11.1. Nagroda z funduszu, o którym mowa w § 10,
może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu
w szkole, placówce, co najmniej roku, uzyskał
wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia,
co najmniej 3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki nauczania potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich
programów i publikacji,
c) uczniowie osiągają znaczące miejsca, biorą
czynny udział w zawodach i olimpiadach
przedmiotowych,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi
trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie, szkole lub placówce przez
organizowanie wycieczek, udział uczniów
w
spektaklach
teatralnych,
koncertach,
wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub
wychowankom będącym w trudnej sytuacji
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materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin
ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmowi,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami
w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii
społecznej
i
niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży,
d) rozwija formy współdziałania szkoły, placówki
ze środowiskiem;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej polegającej na:
a) udziale
w
zorganizowanych
formach
doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela.
2. Wnioski o nagrodę Burmistrza lub dyrektora
mogą składać:
a) organy szkoły,
b) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
c) organizacje związkowe.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 należy
składać do 15 września każdego roku i winny one
zawierać:
a) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela,
dyrektora, nazwę szkoły, staż pracy nauczyciela oraz
przyznane mu wcześniej nagrody i odznaczenia,
b) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody,
c) opinię zakładowej organizacji związkowej, do której
kandydat należy.
§ 12.1. Nagrody przyznaje się, po przepracowaniu
przez nauczyciela, co najmniej roku, nie częściej niż raz
na trzy lata z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach Burmistrz albo dyrektor
szkoły, placówki może przyznać nagrodę z innej okazji
wg zasad określonych w niniejszym regulaminie,
a także częściej niż raz na trzy lata.
2. Wysokość nagrody Burmistrza nie może być
wyższa niż 200% średniego wynagrodzenia stażysty,
a dyrektora nie może być wyższa niż 100% średniego
wynagrodzenia stażysty.
3. Kopię decyzji o przyznaniu nagrody Burmistrza,
dyrektora umieszcza się w aktach osobowych
nauczyciela.
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UCHWAŁA Nr XXIV/122/2009
RADY GMINY w GÓRZNIE
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy.
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) uchwala się, co
następuje:
§ 1.1. Konsultacje przeprowadza się w celu
uzyskania opinii mieszkańców w przypadku
przewidzianym ustawą lub w innych sprawach
ważnych dla gminy.
2. Wynik konsultacji nie jest wiążący.
§ 2. Konsultacje mogą mieć zasięg:
1) ogólnogminny;
2) lokalny (np. sołecki, dotyczący mieszkańców
określonego terenu).
§ 3.1. Przeprowadzenie konsultacji w sprawach
ważnych dla gminy zarządza rada w drodze uchwały.
2. Inicjatywę w sprawie konsultacji posiadają:
1) Burmistrz;
2) Przewodniczący rady;
3) komisje rady.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji
powinien określać przedmiot oraz zasięg terytorialny.
§ 4. Konsultacje przeprowadza się na zebraniach
wiejskich, zwanych dalej zebraniami.
§ 5. Zebranie w celu przeprowadzenia konsultacji
zwołuje organ zarządzający konsultacje.
§ 6.1. Ogłoszenie o zebraniu powinno być
dokonane, co najmniej na 7 dni przed jego terminem,
poprzez:
1) umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy;
2) umieszczenie obwieszczeń na sołeckich tablicach
ogłoszeń, na terenie objętym konsultacjami.
2. Obwieszczenie o zebraniu powinno zawierać:
1) określenie przedmiotu konsultacji;
2) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia zebrania.
§ 7.1. Zebranie jest ważne, jeśli uczestniczy w
nim, co najmniej 20% osób uprawnionych do udziału
w zebraniu.
2. W razie, gdy zebranie nie odbyło się z przyczyn
określonych w ust. 1, uprawniony organ zwołuje
zebranie w innym terminie i jest ono ważne bez
względu na liczbę uczestniczących w nim osób
uprawnionych do udziału w zebraniu.
§ 8.1. Zebranie otwiera i prowadzi obrady
przewodniczący zebrania, którym jest przedstawiciel
organu zarządzającego konsultacje.

2. Przewodniczący
zebrania
informuje
mieszkańców o sprawie będącej przedmiotem
konsultacji i o możliwych jej rozwiązaniach.
3. Po dyskusji, w ramach której mieszkańcy winni
uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące przedmiotu
konsultacji, przewodniczący zebrania informuje
o
sposobie
przeprowadzenia
głosowania
i
przeprowadza głosowanie.
§ 9. Opinię w sprawie poddanej konsultacji
mieszkańcy wyrażają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
§ 10.1. Obsługę techniczną zebrania zapewnia
Burmistrz Gminy.
2. Do obowiązków pracownika wykonującego
obsługę techniczną, należy w szczególności:
1) sporządzenie listy obecności;
2) sprawdzenie czy biorący udział w zebraniu są
uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach;
3) spisanie protokołu.
3. Protokół powinien zawierać:
1) datę zebrania;
2) stwierdzenie ważności zebrania;
3) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji;
4) wyniki przeprowadzonego głosowania;
5) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.
4. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
§ 11.1. Konsultacje
dotyczące
wszystkich
mieszkańców gminy uważa się za dokonane, jeżeli
zostały przeprowadzone we wszystkich sołectwach
gminy, a w przypadku określonym w § 2 pkt 2 - jeżeli
zostały przeprowadzone na terenie, na którym zostały
zarządzone.
2. Za przyjętą uznaje się opinię, za którą
opowiedzieli się w głosowaniu mieszkańcy większości
sołectw z terenu objętego konsultacjami lub obecna na
zebraniu większość mieszkańców terenu, na którym
zostały zarządzone.
§ 12. Wykonanie
Burmistrzowi Gminy.

uchwały

powierza

się

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Leszek Kromp
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
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717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr
181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
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173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z
2009 r. Nr 52, poz. 420.
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UCHWAŁA Nr XXIV/123/2009
RADY GMINY w GÓRZNIE
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających
z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Na podstawie art. 72 ust. 1 oraz art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. 1) uchwala
się, co następuje:
§ 1.1. Pomoc
zdrowotna
udzielana
jest
nauczycielom w formie zasiłku pieniężnego, zwanego
dalej „zasiłkiem zdrowotnym”.
2. Wysokość jednorazowego zasiłku zdrowotnego
nie może przekraczać 25% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie
w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
3. W wyjątkowych przypadkach górna granica kwoty
zasiłku wymieniona w ust. 2 może być zwiększona do
50% w miarę posiadanych środków na ten cel.
4. Do wyjątkowych przypadków, o których mowa
w ust. 3, zalicza się:
1) konieczność długotrwałego leczenia będącego
następstwem nieszczęśliwego wypadku;
2) nagłą, poważną chorobę wymagającą hospitalizacji
lub intensywnego leczenia ambulatoryjnego;
3) udokumentowane, wysokie koszty leczenia przy
jednoczesnej trudnej sytuacji
finansowej ubiegającego się o zasiłek zdrowotny.
5. Zasiłek zdrowotny może otrzymać nauczyciel
w związku z:
1) udokumentowanym leczeniem specjalistycznym;
2) koniecznością korzystania lub zakupu sprzętu
leczniczego i rehabilitacyjnego;
3) koniecznością leczenia z powodu przewlekłej
choroby lub gdy przebieg choroby nauczyciela jest
wyjątkowo ciężki.
6. Wysokość przyznawanej zapomogi zdrowotnej
uzależniona jest od rodzaju schorzeń wg następujących grup:
1) grupa A: choroby nowotworowe, leczenie szpitalne,
ciężkie schorzenia - 300 zł;
2) grupa B: choroby krążeniowe, cukrzyca, alergie,
reumatoidalne, długotrwałe leczenie specjalistyczne200 zł;
3) grupa C: protetyka, optyka, usługi rehabilitacyjne
i medyczne, pobyt na turnusach rehabilitacyjnych,
zakup leków lub sprzętu medycznego, szczepienia
ochronne -150 zł;
4) grupa D: inne schorzenia - 100 zł.
§ 2.1. Środkami finansowymi, przeznaczonymi na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dysponuje Burmistrz.

2. Burmistrz podejmuje decyzję o przyznaniu oraz
wysokości zasiłku zdrowotnego.
§ 3.1. Nauczyciel może otrzymać pomoc zdrowotną
jeden raz w danym roku kalendarzowym.
2.W przypadkach wymienionych w § 1 ust. 4 może
być przyznana dodatkowa pomoc zdrowotna w ramach
posiadanych środków finansowych.
§ 4.1. Warunkiem ubiegania się o pomoc zdrowotną
jest złożenie wniosku wraz z załącznikami:
1) aktualnym zaświadczeniem lekarza specjalisty;
2) oświadczeniem o przeciętnych dochodach ze
wszystkich źródeł przychodów
osiągniętych w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających
termin złożenia wniosku;
3) dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki
związane z leczeniem.
2. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku może
wystąpić osoba uprawniona lub działający w jej imieniu
upoważniony opiekun.
3. Z inicjatywą w sprawie przyznania zasiłku może
wystąpić również dyrektor szkoły lub nauczycielskie
związki zawodowe.
4. Wniosek wraz z załącznikami, o których mowa
w ust. 1 powinien być złożony do dyrektora szkoły
w terminie do 31 maja lub do 30 listopada danego roku.
5. Wniosek o przyznanie zasiłku zdrowotnego
powinien zawierać w szczególności:
1) nazwisko i imię wnioskodawcy;
2) adres zamieszkania;
3) miejsce pracy (w przypadku nauczycieli emerytów
lub rencistów należy podać miejsce pracy, z którego
wnioskodawca odszedł na emeryturę bądź rentę).
6. Rozpatrywanie wniosków odbywa się 2 razy
w danym roku tj. w terminie do 15 czerwca i do
15 grudnia danego roku.
7. W przypadkach wymienionych w § 3 ust. 2
wniosek może być złożony w innym terminie niż
określony w ust. 4.
§ 5. Wykonanie
uchwały
Burmistrzowi Gminy Górzno.

powierza

się

§ 6. Traci moc uchwała nr VIII/33/2007 Rady
Gminy w Górznie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie
określenia rodzaju świadczeń przyznawanych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 118, poz. 1753).
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Poz. 1076,1077,1078

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i 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 i Nr 247, poz. 1821 z 2008 r.
Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Leszek Kromp

1076

1077
1077

UCHWAŁA Nr XXVI/118/09
RADY POWIATU w WĄBRZEŹNIE
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 40 ust. 5 i ust. 8-10 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192,
poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101)
uchwala się, co następuje:

(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 133, poz. 2030)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa
w § 1 pkt 2 ustala się następującą wysokość stawek
opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego
pobieranej za każdy rok:
1) poza obszarem zabudowanym - 20,00 zł;
2) w obszarze zabudowanym - 40,00 zł;
3) na drogowym obiekcie inżynierskim 100,00 zł.”

§ 1. W uchwale nr XIV/63/2004 Rady Powiatu
w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2004 r. Nr 57, poz. 1003)
zmienionej uchwałą nr X/54/2007 Rady Powiatu
w Wąbrzeźnie z dnia 23 listopada 2007 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Adam Puchała

1077
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UCHWAŁA Nr XXIV/170/2009
RADY GMINY ROJEWO
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych w Jaszczółtowie.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Dz.U. Nr 106, poz. 668, z 2002 r.
Dz.U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz.U. Nr 96, poz. 874
i Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1458
oraz z 2009 r. Dz.U. Nr 19, poz. 100 i 101), art. 61
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.
z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z 2005 r. Dz.U. Nr 175,
poz. 1462, z 2007 r. Dz.U. Nr 88, poz. 587, z 2008 r.
Dz.U. Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz
z 2009 r. Dz.U. Nr 18, poz. 97) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz.U.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz.U.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Dz.U.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz.U.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r., Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)
uchwala się, co następuje:
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§ 1.1. Ustalić opłaty (netto) za przyjęcie
określonego rodzaju odpadów (o kodzie odpadów)
w następujących wysokościach:
a) 100 zł za przyjęcie 1Mg następujących rodzajów
odpadów: odpadowa masa roślinna (02 01 03);
odpady z gospodarki leśnej (02 01 07); odpady
z kory i drewna (03 03 01); odpady z betonu oraz
gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01);
gruz ceglany (17 01 02); odpady z remontów
i przebudowy dróg (17 01 81); gleba i ziemia, w tym
kamienie (20 02 02),
b) 150zł za 1 Mg za jednorazowe przyjęcie pozostałych
rodzajów odpadów.
2. Ustalić opłatę za przyjęcie na teren składowiska
1 sztuki zużytej opony w wysokości 10 zł (netto).

Poz. 1078,1079

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rojewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i z tym dniem
traci moc uchwała nr XIII/78/2008 Rady Gminy
Rojewo z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia
opłaty za korzystanie ze składowiska odpadów
komunalnych w Jaszczółtowie.
Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Ratajczak

1078

1079
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UCHWAŁA Nr XXIX/159/09
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, w zw.
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.¹), w uzgodnieniu ze Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez miasto i gminę Jabłonowo Pom.
zwany dalej regulaminem, który określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.);
2) wynagrodzenie zasadnicze - należne nauczycielowi
wynagrodzenie zasadnicze;
3) szkoła - podmiot zatrudniający nauczycieli, dla
którego organem prowadzącym jest miasto i gmina
Jabłonowo Pom.; pojęcie to obejmuje również
przedszkole samorządowe.
§ 3.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy.
2. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności
w pracy z powodu choroby, bądź konieczności

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub
innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
§ 4.1. Warunkiem
przyznania
nauczycielowi
dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie
wyróżniających
osiągnięć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach i olimpiadach od stopnia gminnego
wzwyż,
b) umiejętne
rozwiązywanie
problemów
wychowawczych uczniów we współpracy
z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowymi
zadaniami
lub
zajęciami,
w szczególności:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie
powierzonych zadań,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość
o
estetykę
wykorzystywanych
pomieszczeń, stan pomocy dydaktycznych lub
innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
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f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy,
w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) opiekowanie się samorządem uczniowskim,
c) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych
szkoły,
w
szczególności
w organizacji i prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych.
2. Kryteriami
przyznawania
dodatku
motywacyjnego dla dyrektora są:
1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej szkoły poprzez:
a) właściwe
organizowanie
pracy
rady
pedagogicznej,
b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji,
doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu
zawodowego nauczycieli,
c) stwarzanie
warunków do
wprowadzania
innowacji pedagogicznych,
d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału
w olimpiadach i konkursach,
e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie
środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz
pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
aktywizacja uczniów do udziału w imprezach
publicznych;
4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych
i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;
5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;
6) znajomość i prawidłowe stosowanie prawa
oświatowego i prawa pracy;
7) prawidłowe
prowadzenie
spraw
kadrowych
(zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary;
8) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń
służbowych.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora
i nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala się
uwzględniając poziom realizacji warunków, o których
mowa w ust. 1 i 2.
4. Dodatek
motywacyjny
dla
nauczycieli,
w granicach posiadanych środków finansowych,
przyznaje dyrektor szkoły, dla dyrektorów szkół
Burmistrz Miasta i Gminy.
5. Dodatek motywacyjny może być przyznany
w wysokości:
1) nauczycielowi - od 6% do 25% jego wynagrodzenia
zasadniczego;
2) dyrektorowi - od 10% do 30% jego wynagrodzenia
zasadniczego.
6. Wysokość
środków
finansowych
przeznaczonych na dodatki motywacyjne określana jest
corocznie w budżecie miasta i gminy Jabłonowo Pom.
7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krócej jednak niż na 2 miesiące i nie
dłużej niż na 6 miesięcy.

Poz. 1079

§ 5.1. Nauczycielowi,
któremu
powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły oraz nauczycielowi, któremu powierzono
sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, doradcy
metodycznego i opiekuna stażu przysługuje dodatek
funkcyjny w wysokości ustalanej w oparciu o stawki
dodatku funkcyjnego określone w załączniku do
niniejszego regulaminu.
2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi
szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po trzech miesiącach nieobecności
dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop
wypoczynkowy.
3. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje także
nauczycielom,
którym
powierzono
stanowisko
kierownicze lub funkcję w zastępstwie.
4. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do
dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje
z każdego tytułu.
5. Dodatek
nie
przysługuje
w
okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do
których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli
zaprzestanie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od
tego dnia.
6. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
ustala Burmistrz Miasta i Gminy, uwzględniając
wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność
zadań wynikających z zajmowanego stanowiska oraz
warunki w jakich szkoła funkcjonuje.
7. Wysokość
dodatku
funkcyjnego
wicedyrektorowi i innym nauczycielom uprawnionym
do dodatku ustala dyrektor szkoły.
§ 6.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub
uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2
Karty Nauczyciela.
2. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się
w wysokości do 25% wynagrodzenia zasadniczego za
prowadzenie:
1) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim;
2) zajęć
dydaktycznych
i
wychowawczych
w oddziałach specjalnych i integracyjnych szkół oraz
prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;
3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych
w szkołach podstawowych.
3. Za pracę w warunkach uciążliwych określonych
w art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela przysługuje dodatek
w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek za warunki pracy przysługuje
proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin,
w warunkach określonych w ust. 1.
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5. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie
faktycznego wykonywania pracy.
6. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatku za
trudne i uciążliwe warunki pracy nauczycielowi
przysługują dwa dodatki.
7. Dodatki dla nauczycieli przyznaje dyrektor
szkoły, a dla dyrektora Burmistrz Miasta i Gminy.
§ 7.1. Wynagrodzenie
za
jedną
godzinę
ponadwymiarową
ustala
się
dzieląc
stawkę
przysługującego
nauczycielowi
wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć
nauczyciela
ustala
się
mnożąc
tygodniowy,
obowiązkowy lub realizowany wymiar godzin przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób,
że czas zajęć krótszy niż 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. 1.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i doraźnych zastępstw przysługuje za godziny
faktycznie zrealizowane.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przerw przewidzianych przepisami
o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub
kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony
w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy
lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych,
za
które
przysługuje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.
§ 8.1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za
ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze stanowi 1%
planowanego,
rocznego,
osobowego
funduszu
wynagrodzeń nauczycieli.
2. Dokonuje się podziału specjalnego funduszu
nagród dla nauczycieli w sposób następujący:
1) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody
Burmistrza Miasta i Gminy;

Poz. 1079

2) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody
dyrektora szkoły.
§ 9.1. Nagroda o której mowa w § 8, może być
przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole
co najmniej roku, posiadającemu co najmniej dobrą
ocenę pracy z okresu ostatnich 5 lat oraz spełniającemu
przynajmniej 3 następujące kryteria:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzonych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie
wdrażania nowatorskich metod nauczania oraz
opracowywania autorskich programów,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone
zakwalifikowaniem się uczniów do udziału
w
konkursach,
zawodach,
olimpiadach
przedmiotowych, przeglądach i festiwalach,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy
z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi
trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości
szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą
w klasie lub szkole przez organizowanie
wycieczek, udział uczniów w spektaklach
teatralnych,
koncertach,
wystawach
i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) prowadzi
działalność
mającą
na
celu
zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej
wśród
dzieci
i
młodzieży,
w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
b) organizuje współpracę szkoły z jednostkami
systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie
zapobiegania i usuwania przejawów patologii
społecznej i niedostosowania społecznego dzieci
i młodzieży,
c) organizuje udział rodziców w życiu szkoły,
rozwija formy współpracy szkoły z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej:
a) uczestniczy w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego,
b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela oraz studentom
odbywającym praktyki pedagogiczne,
c) podejmuje
współpracę
z
instytucjami
i organizacjami celem wspomagania działalności
statutowej szkoły.
2. Wnioski o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy
lub dyrektora szkoły mogą składać:
1) organy szkoły;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
3) organizacje związkowe.
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3. Nagrodę nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły
może przyznać także Burmistrz Miasta i Gminy
z własnej inicjatywy.
4. Wnioski o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy
składa się w Urzędzie Miasta i Gminy, a o nagrodę
dyrektora szkoły - w szkole.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 2, należy
składać do dnia 30 września każdego roku i winny one
zawierać:
1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę
szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznane mu
wcześniej nagrody i odznaczenia;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie
nagrody.

Poz. 1079,1080

Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

mocą

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Boiński
1. Zmiany tekstu jednolitego ustawy Dz.U z 2006 r. Nr 170,
poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, Dz.U. 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, Dz.U. z 2008 r. Nr 145,
poz. 917, Dz.U. z 2009 r., Nr 1, poz. 1.

załącznik
do Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009

§ 10.1. Nagrody, o których mowa w § 9, przyznaje
się
z
okazji
Dnia
Edukacji
Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta
i Gminy, albo dyrektor szkoły, może przyznać nagrodę
w innym terminie według zasad określonych
w niniejszym regulaminie.
2. Wysokość nagród dyrektora szkoły określa
dyrektor szkoły, wysokość nagród Burmistrza Miasta
i Gminy określa Burmistrz Miasta i Gminy, z tym, że
nagroda Burmistrza Miasta i Gminy nie może być
niższa niż 800 zł brutto, a nagroda dyrektora szkoły nie
może być niższa niż 400 zł brutto.
3. Nauczyciel, dyrektor, któremu przyznano
nagrodę otrzymuje decyzję o jej przyznaniu, kopię
decyzji zamieszcza się w jego aktach osobowych.

Tabela dodatków funkcyjnych
Lp.
1.

§ 11. Wykonanie
uchwały
powierza
się
Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz dyrektorom szkół.
§ 12. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Jabłonowa
Pom. z dnia 30 października 2008r. w sprawie przyjęcia
regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 151, poz. 2313).
od

z

2.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Stanowiska
Szkoły podstawowe,
gimnazja:
a) dyrektor szkoły liczącej
do 8 oddziałów
b) dyrektor szkoły liczącej
od 9 do 16 oddziałów
c) dyrektor szkoły liczącej
powyżej 16 oddziałów
d) wicedyrektor
e) kierownik
f) opiekun stażu
g) konsultant, doradca
metodyczny
h) wychowawca klasy
Przedszkola:
a) dyrektor przedszkola
b) wychowawca oddziału

Miesięcznie w zł
Od

Do

500

900

600

1200

800

1600

400
200
30

500
250
60

100

200
100

400

800
100
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1080
1080

UCHWAŁA Nr XXIV/155/09
RADY GMINY STOLNO
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Stolno stanowiącym
załącznik do uchwały Rady Gminy Stolno nr V/49/03
z dnia 6 kwietnia 2003 r.(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 57
poz. 955 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 22:
a) dotychczasowy ust. 5 otrzymuje numerację ust. 6,
b) wprowadza się nowy ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przebieg sesji może być utrwalony ponadto za
pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk,
o czym należy uprzedzić osoby uczestniczące
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w sesji. Zapis ten, jeżeli został sporządzony, jest
załącznikiem do protokołu sesji.”;
2) w § 40 ust. 1 pkt 2 przyjmuje brzmienie:
„2) zawiera umowę o pracę z pracownikami oraz
rozwiązuje stosunek pracy na podstawie powołania
ze
skarbnikiem
gminy,
ustala
składniki
wynagrodzenia i ich wysokości.”

Poz. 1080,1081,1082

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Halina Kołodziejek

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy
Stolno.
1080

1081
1081

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009
BURMISTRZA MIASTA i GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy Piotrków Kujawski za 2008 r.
3. Nadwyżka budżetowa wynosi 98.639,46 zł.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381,
Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249
poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r.
Nr 19, poz. 100) oraz art. 61 ust. 2 w związku z art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458) zarządza się, co następuje:

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań
okołobudżetowych:
1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
oraz zlecone innymi ustawami:
- dotacje wykonanie - 7.788.052,94 zł,
- wydatki wykonanie - 7.788.052,94 zł.
2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska:
- przychody - 55.222,68 zł,
- wydatki - 43.783,47 zł.
3. Zakład budżetowy:
- przychody - 1.968.605,27 zł,
- rozchody - 1.951.123,26 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 1. Realizując uchwałę nr XI/59/07 z dnia
19 grudnia 2007 r. z późniejszymi zmianami przedkłada
się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta
i gminy za 2008 r. w niżej podanych wielkościach.

Burmistrz
Mirosław Skonieczny

I. Realizacja dochodów i wydatków
1. Dochody budżetowe ogółem wykonanie 26.058.782,96 zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem wykonanie 25.960.143,50 zł.
- w tym majątkowe 2.855.839,36 zł.
1081

1082
1082

ZESTAWIENIE
danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
za 2008 r. położonych na obszarze gminy Dąbrowa Chełmińska.
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a) I półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

do 1918 r.
zły*

dobry

1919-45
zły

dobry

1946-1970

1971-2002

zły

zły

dobry

dobry

po 2002 r.
zły

dobry

A
2

poniżej 40 m

B
C

2

40 m do
60 m2

A

1,75

B
C
powyżej
60 m2
do 80 m2

A

1,75

B
C
A

powyżej
80 m2

B
C

b) II półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

do 1918 r.
zły*

dobry

1919-45
zły

dobry

1946-1970

1971-2002

zły

zły

dobry

dobry

A
poniżej 40 m2

B
C

2

40 m do
60 m2

A
B
C

1,75

po 2002 r.
zły

dobry
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1,75

B
C
A
2

powyżej 80 m

B
C

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku),
B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego
ogrzewania),
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej),
* - budynek wymaga remontu,
1)**
stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek,
2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek.

Wójt
Zbigniew Łuczak
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Sprzedaż Dziennika odbywa się w stałych punktach sprzedaży oraz w systemie prenumeraty w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy i w Delegaturach Urzędu w Toruniu i we Włocławku
Cena brutto prenumeraty na okres jednego półrocza wynosi 741 zł, a prenumeraty rocznej 1482 zł
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 pok. 28 oraz 150 w godzinach pracy Urzędu
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