
UCHWALA NR XV/100/2016
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placowkach
oswiatowych prowad/onych przez ( .mine Ostrowek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz.
446) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z 2015 r. poz. 357, 1268, 1418) po uzgodnieniu ze zwia^zkami
zawodowymi zrzeszaja^cymi nauczycieli, Rada Gminy Ostrowek uchwala, co nastepuje:

§1. Uchwala si? Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placowkach
oswiatowych prowadzonych przez Gmin? Ostrowek w brzmieniu stanowiqcym zala^cznik do niniejszej
uchwaly.

§ 2. Traca^moc:

1) Uchwala Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Ostrowek z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia
regulaminu okreslaja^cego wysokosc oraz szczegolowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatkow: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektorych innych sktadnikow
wynagradzania, a takze wysokosci i szczegolowych zasad przyznawania i wyplacania dodatku
mieszkaniowego;

2) Uchwala Nr XXTX/176/09 Rady Gminy Ostrowek z dnia 25 maja 2009 r. zmieniaj^ca uchwal? Nr
XXVII/167/09 Rady Gminy Ostrowek z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu
okreslaja^cego wysokosc oraz szczegolowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkow:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektorych innych skladnikow wynagradzania.
a takze wysokosci szczegolowych zasad przyznawania i wyplacania dodatku mieszkaniowego;

3) Uchwala Nr XI/69/2011 Rady Gminy Ostrowek z dnia 27 pazdziernika 2011 r. zmieniaj^ca uchwal?
Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Ostrowek z dnia 22 kwietnia 2009 r., w sprawie ustalenia regulaminu
okreslaja^cego wysokosc oraz szczegolowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkow:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektorych innych skladnikow wynagradzania,
a takze wysokosci i szczegolowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Ostrowek.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 wrzesnia 2016 r. i podlega ogtoszeniu w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodntezacy Rady
Gminy bttrowak

1 ̂ t^J
AndrzejiAVojewoda
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Zalacznik do Uchwafy Mr XV/100/2016

Rady (iminy Ostrowek

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkoiach i placowkach oswiatowych
prowad/onych prze Gmin£ Ostrowek

Rozdzial 1.
Postanowienia ogolne

§ I. 1. Regulamin wynagrad /an i a nauczycieli zatrudnionych w szkoiach i placowkach oswiatowych
prowadzonych przez Gmine^ Ostrowek, zwany dalej Regulaminem, okresla:

1) wysokosc stawek oraz szczegolowe zasady przyznawania dodatkow do wynagrodzcnia:

a) za wyslug? lat.

b) motywacyjnego,
i

c) funkcyjnego.

d) za warunki pracy;

2) szczegolowe warunki oblie/ania i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraznych zastepstw.

2. Wysokosc i warunki wyplaeania nagrod.

3. Dodatek mieszkaniowy.

Rozdzial 2.
Dodatek za wysluge lat

§ 2. Dodatek za wyslug^ lat w wysokosci i na zasadach okreslonyeh w Karcie Nauczyeiela
przysluguje:

l)od pierwszego dnia miesi^ca, w ktorym nauczyciel nabyl prawo do dodatku lub wyzszej stawki
dodatku, jezeli nabycie prawa nastaj)ilo w ciqgu miesi^ca;

I 2) za dany miesiqc, jezeli nabycie prawa do dodatku lub wyzszej stawki dodatku nastajiilo pierwszego
dnia miesiaca.

Rozdzial 3.
Dodatek motywacyjny

§3. 1. Nauczyeiclowi, w tym nauczycielowi, ktoremu powierzono stanowisko dyrektora placowki,
przyznaje si? dodatek motywacyjny.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskanie osiqgniex; dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych, a w szczegolnosci:

a) uzyskiwanie przez uczniow, z uwzgl^dnieniem ich mozliwosci oraz warunkow pracy nauczyciela,
dobrych osi^gni^c dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminow i sprawdzianow oraz sukcesami w konkursach, zawodach,
olimpiadach itp,

b) umiejetne rozwiqzywanic problemow wychowawczych uczniow we wspolpracy z ich rodzicami,
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c) pelne rozpoznanie srodowiska wychowawczego uczniow, aktywne i efektywne dziaJanie na rzecz
uczniow potrzebuj^cych szczegolncj opieki;

2)jakosc swiadczonej pracy, w tym zwia^zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zaj^ciem, a w szczegohiosci:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie sie_ do przydzielonych obowiqzkow,

b) podnoszenie umiejctnosci zawodowych,

c) wzbogacanie wlasnego warsztatu pracy,

d) dbalosc o estetyk? i sprawnosc powierzonych pomieszczen, pomocy dydaktycznych lub urzqdzeri
szkolnych,

e) w przypadku dyrektorow szkol i placowek oswiatowych - prowadzenie racjonalnej polityki
zatrudnienia, wykazywanie inicjatywy w zakresie pozyskiwania dodatkowych srodkow
pozabudzetowych na rzecz szkoly;

3) zaangazowanie w realizacj? czynnosci i zaj?c, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty
Nauczyciela, a w szczegolnosci:

a) udzial w organizowaniu imprez i uroczystosci szkolnych,

b) udzial w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie si? samorzajiem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzialaja^cymi
na terenie szkoly,

d) prowadzenie lekcji kolezeriskich, przejawianie innych form aktywnosci w ramach
wewna^trzszkolncgo doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udzial w realizowaniu innych zadan statutowych szkoly.

§ 4. 1. Wysokosc srodkow fmansowych dla poszczegolnych szkol i placowek oswiatowych
przeznaczonych na dodatki motywacyjne ustala si? mnoza^c liczb^ nauczycieli pelnozatrudnionych i
niepelnozatrudnionych w przeliczeniu na peme etaty przez 30 zL

2. Dodatek motywacyjny nie moze bye nizszy niz 60 zl. miesiecznie.

3. Odpis pisma o przyznaniu dodatku motywacyjnego i jego wysokosci przechowywany jest w aktach
osobowych nauczyciela.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje si? na czas okreslony, nie krotszy niz 6 miesi^cy i nie dhizszy niz
1 1 rok szkolny.

Rozdzial 4.
Dodatki funkcyjne

§5. 1. Wykaz stanowisk i funkcji, ktorych zajmowanie ba^dz pemienie uprawnia do otrzymania
dodatku funkcyjnego okresla § 5 rozporzajdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z pozn. zmianami)

2. Wysokosci dodatkow funkcyjnych okresla ponizsza tabela:

l.p.
1
2
3
-1
5
6

Stanowisko lub funkcja
Dyrektor szkory licz^cej do 100 uczniow i przedszkola
Dyrektor szkoty licz^cej powyzej 100 uczniow
Wychowawca klasy do 15 uczniow
Wychowawca klasy od 1 6 do 24 uczniow
Wychowawca klasy od 25 uczniow
Opiekun stazu

Wysokosc dodatku
500,00zl.
600,00zl.
50,00zt.
60,00zl.
70,00zl
5»,00zl.
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3. Dodatek funkcyjny przyshiguje takze nauczycielowi, ktoremu powierzono obowiajzki kierownicze
w zast?pstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesi^ca po uplywie
jednomicsiQCzncgo okresu peinienia tych obowi^zkow i wygasa z pierwszym dniem miesiaca
nast?puja^cego po zaprzestaniu pelnienia obowiajzkow, a dodatek jest wyplacany z dolu.

4. Prawo do dodatku, z zastrzezeniem ust. 3, powstaje poczajwszy od pierwszego dnia miesiaca
nasl?pujacego po miesi^cu, w ktorym nastajpilo objeeie stanowiska lub pehiienie funkcji uprawniaj^ce do
dodatku, a jesli obj?cie stanowiska lub funkcji nastajriio pierwszego dnia miesiaca - od tego dnia.

5. Nauczyciel, ktoremu powierzono stanowisko lub funkcj? na czas okreslony, traci prawo do dodatku
funkcyjnego z uprywem tego okresu, a w razie wczesniejszego odwolania ze stanowiska lub funkcji, z
kohcem miesiaca, w ktorym nastajpilo odwolanie, a jezeli odwolanie nastajiiio od pierwszego dnia
miesia.ca — od tego dnia.

Rozdzial 5.
Dodatek za warunki pracy

§6. 1. Nauczycielom pracuja^cym w trudnych lub uciazliwych warunkach przysJuguje dodatek za
warunki pracy.

2. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w trudnych lub uciajzhwych warunkach okreslaja^ §

> 8 i § 9 rozporzajJzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2014,
poz. 416 ze zmianami)

3. Wysokosc dodatku za trudne lub uciajzliwe warunki pracy dla nauczycieli wynosi 30,00zl.
miesi^cznie.

4. Dodatek za trudne i uciajzliwe warunki pracy wypraca si? w pemej wysokosci, jezeli nauczyciel
realizuje w takich warunkach peJny obowia.7uja^cy go wymiar zaj^c oraz w przypadku, gdy nauczyciel,
ktoremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach zmniejszony obowiajzujaey go
wymiar zaj?c.

5. Dodatek za trudne lub uciajzliwe warunki pracy wyplaca si$ w wysokosci proporcjonalnej gdy
nauczyciel realizuje w Lych warunkach lylko cz^sc obowia^zujaj:ego wymiaru lub zatrudniony jest w
niepehiym wymiarze zaj^c.

6. Dodatek za trudne lub uciajzliwe warunki pracy przysluguje w okresie faktycznego wykonywania
pracy, z ktor<\k jest zwiajzany.

Rozdziat 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraznych zastepstw

§ 7. 1 Wynagrodzenie za 1 godziny ponadwymiarowq. i 1 godziny doraznego zaste_pstwa nauczyciela
ustala si? dziela^c przyznana^ nauczycielowi stawk? wynagrodzenia zasadniczego la^cznie z dodatkiem za
warunki pracy przez miesi^czna^ Hczb? godzin tygodniowego obowia/kowego wymiaru godzin,
ustalonego dla rodzaju zaj^c dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuriczych, realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Dla nauczycieli realizujaeych tygodniowy wymiar godzin na podstawie art. 42 ust. 4a ustawy Karta
Nauczyciela Wynagrodzenie za 1 godzin? doraznego zast?pstwa realizowanego na zasadach, o ktorych
mowa w ust. 2 ustala si? dzielc|C przyznana^ nauczycielowi stawk^ wynagrodzenia zasadniczego l^cznie z
dodatkiem za warunki pracy, (jezeli praca w tej godzinie byla realizowania w warunkach uprawniajajcych
do dodatku) przez miesi?cznq liczb? godzin realizowanego wymiaru godzin.

3. Miesi?czna^ liczb? godzin obowiajzkowego lub realizowanego tygodniowego wymiaru godzin
nauczyciela, o ktorej mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje si? mnozajc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z
zaokra^leniem do pehiych godzin w ten sposob, ze czas zaj?c do 0,5 godziny pomija si?, a co najmniej
0,5 godziny liczy si? za pelnq godzin?.
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4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w projekcie organ izacyjnym placowki
nie przystuguje za dni, w ktorych nauczyciel nie realizuje zaj^c z powodu:

1) przerw przewid/ianych przepisami o organizacji roku szkolnego;

2) usprawiedliwionej nieobecnosci w pracy.

5. Godziny ponadwymiarowe przypadajqce w dniach, w ktorych nauczyciel nie mogl ich zrealizowac
z przyczyn leza,cych po stronie pracodawcy, a w szczegolnosci w zwi^zku z:

1) zawieszeniem zaj^c z powodu epidemii;

2) wyjazdem uczniow na wycieczki lub imprezy;

3) trwaja^ca. dtuzej ni/ tydzieri chorobq dziecka nauczanego indywidualnie;

4) rekolckcjami;

5) udziatem nauczyciela w konferencji mctodycznej - traktuje siejako godziny odbytc.

Ko/cl/ial 7.
Dodatek mieszkaniowy

§ 8. 1. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela - nauczycielowi zatrudnioncmu w
(wymiarze nie nizszym niz potowa tygodniowego ohowia^zkowego wymiaru godzin i posiadaj^cemu
kwalifikacjc wymagane do zajmowanego slanowiska przystuguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokosc nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zaleznosci od liczby osob w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesi^cznie:

1) 20,00zl. dla rodziny 1 — 2 osobowej;

2) 30,00/1. dla rodziny licza^cej 3 i wi^cej osob.

3. Do cztonkow rodziny, o ktorej mowa w ust. 2, zalicza si? nauczyciela, dzieci wlasne lub
przysposobione do 18-go roku zycia, a w przypadku kontynuacji nauki do 25-go roku zycia, po okazaniu
zaswiadczcnia z uczelni lub szkoty, wspolmalzonka, dzieci niepelnosprawne nie posiadajaj:e wlasnego
zrodla dochodu bez wzgl^du na wiek.

4. Nauczycielowi i jego wspotmatzonkowi, b^d^cemu takze nauczycielem, stale z nim mieszkaja^cym.
przystuguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokosci okreslonej w ust. 2. Malzonkowie wspolnie
okreslaja. pracodawcy, ktory bedzie wyplacal im ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje si$ na wniosek nauczyciela, a w przypadku
I nauczycieli, o ktorych mowa w ust. 4, na ich wspolny wniosek.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przystuguje nauczycielowi:

1) niezaleznie od tylutu prawncgo do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;

2) od pierwszego dnia miesia.ca nastej>uja,eego po miesia^cu, w ktorym nauczyciel ztozyl wniosek o jego
przyznanie, a jesli jest to pierwszy dzien miesia^ca, to od daty ztozenia wniosku.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysluguje w okresie wykonywania pracy, a takze w
okresach:

1) nie swiadczenia pracy, za ktore przystuguje wynagrodzenie;

2) pobierania zasitku z ubezpieczenia spotecznego;

3) odbywania przeszkolenia wojskowego;

4) korzystania z urlopu wychowawczego.
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Rozdziai 8.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagrod

§ 9. Srodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagrod (art. 49 ustawy - Karta Nauczyciela)
dla pracownikow zatrudnionych w szkolach i placowkaeh oswiatowych, dla ktorych organern
prowadzacym jest Gmina Oslrowek w wysokosci 1% planowanych srodkow na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli planuje dyrektor szkory w rocznym planie finansowym szkoty, z tym, ze:

1) 85% srodkow funduszu przeznacza sie na nagrody przyznawane przez dyrektora;

2) 15% srodkow funduszu przeznacza sie na nagrody przyznawane pr/ez organ prowadz^ey dla
dyrektorow szkol i placowek oswiatowyeh.

§ 10. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagrod maja, charakter uznaniowy.

2. Kryteria przyznawania nagrod zawarte sq w regulaminie opracowanym w oparciu o art. 49 ust. 2
ustawy - Karta Nauezyciela.

3. Nagroda przyznawana jest nauczycielowi, ktory:

1) przepracowat w szkole co najmniej 2 lata;

2) posiada co najmniej dobrq. ocene^ pracy;

I 3) wzorowo wypcinia obowi^zki dydaktyczno-wychowawcze i opiekuncze;

4) spelnia co najmniej 3 z ponizszych kryteriow:

a) dydaktyczno-wychowawczy:

- osiaga dobre wyniki w nauczaniu polwierdzone wynikami egzaminow, testow sprawdzaja^cych,
sprawdzianow,

- podejmuje dziatalnosc innowacyjn^ w zakresie nauczania i wychowania,

- przygotowuje uczniow do olimpiad pr/edmiotowych i uzyskuje znacz^ce wyniki w tym zakresie
(nagrody, wyroznienia),

- posiada udokumentowanc osiagniqcia w pracy z uczniami maja^cymi trudnosci w nauce,

- organi/uje dla uczniow pozalekcyjne spotkania, wycieczki oraz uroczystosci szkolne,

b) opiekuriczy:

- uczestniczy w organizowaniu pomocy uczniom znajduja^cym si? w trudnej sytuacji materialnej
lub zyciowej oraz pochodzacym z rodzin zagrozonych patologia^

- prowadzi dzialalnosc zapobiegajacq i zwalczaja^cq. przejawy patologii spotecznej wsrod dzieci i
mlodziezy,

- bierze udzial w organizowaniu wspotpracy z placowkami: opieki xdrowotnej, policji, opieki
spolecznej, itp.,

c) dodatkowa dzialalnosc na rzecz szkoty:

- podnosi kwalifikacjc zawodowe poprzez udziat w organizowanych formach doskonalenia
zawodowego,

- pracuje spolecznie na rzecz placowki,

- udziela pomocy nauczycielom ro/poc/ynaj^cym praci^ w zawodzic,

-bierze czynny udzial w opracowywaniu i nowelizowaniu dokumentow w oparciu, o ktore
funkcjonuje szkola (statut, regulaminy, projekty organizacyjne)

4. Nagrode Wojta Gminy moze otrzymac dyrektor po przepracowaniu w szkole co na jmnie j 1 roku i
spelnia nastt^pujace kryteria:
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1) co najmniej dobra ocena pracy;

2) osiajmiecia:

a) wdrazanie innowacji i eksperymentow pedagogicznych, programow autorskich,

b) sukcesy szkoty (promocja szkoly w srodowisku, wysoki poziom nauczania, wielu laureatow
konkursow i olimpiad przedmiotowych, dobry klimat);

3)jakosc pracy:

a) dbalosc o powierzone mienie i rozwoj bazy szkolnej,

b) dobra wspoipraca z organem prowadza,cym i nadzoruj^cym szkot? oraz z rodzicami,

c) pozyskiwanie dodatkowych srodkow;

4) praca na rzecz srodowiska:

a) organizowanie lub wspolorganizowanie imprez gminnych,

b) wspolpraca z organizacjami lokalnymi;

5) doskonalenie zawodowe: ciqgle doskonalenie wlasne i dbalosc o doskonalenie kadry.

5. Nagrody przyznawane sâ  z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w uzasadnionych przypadkach
nagrod? mozna przyznac w innym terminie.

6. Pismo w sprawie przyznania nagrody otrzymuje zainteresowany, a drugi egzemplarz umieszcza si?
w teczce akt osobowych.

Rozdzia) 9.
Postanowienia kohcowe

§ ll.Nauczycielom zatrudnionym w niepelnym wymiarze godzin przysluguje wynagrodzenie w
wysokosci proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

§ 12. 1. Nauczycielowi nie przysiugujc wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecnosci w
pracy, a takze za inne okresy, za ktore na podstawie odr^bnych przepisow nie przysluguje
wynagrodzenie.

2. Stawk? wynagrodzenia za jeden dzieri niewykonywania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 1
ustala si? dziela^c wszystkie skiadniki wynagrodzenia wyplacane z gory przez 30.

§ 13. Nauc/ycielom zatrudnionym w niepemym wymiarze czasu pracy poszczegolne skiadniki
wynagrodzenia przysruguja^ w wysokosci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, z wyjajkiem dodatku
za pelnienie funkcji wychowawcy klasy.

§ 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie majq zastosowanie przepisy Karty
Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

Przewodni
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