UCHWALA NR XXV/140/05
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 01 srudnia 2005roku

w sprawieokreSlenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w
szkolach prowadzonych przez Gminp Regnów na 2006 rok

Na podstawieart.l8 ust.2pkt/ 15 ustawyz dnia 8 marca 1990roku o samorz4dzie
gninnym (Dz.U. z 2001 roku/Nr 142,poz.l59l, z 2002r.Nr 23, po2.220,Nr 62,
po2.558,
Nr l13, po2.984,
Nr 153,poz.I21t,Nr 214,poz.l806,z 2003r.Nr g0,
po2.717,
Nr 162,poz.l568,z 2004r.Nr 102,poz.I55,Nr 116,poz.I203i Nr 167,
poz.l759 z 2005r.Nr 172,poz.l44I) oraz art.30ust.6i art.49ust.2ustawyz dnia26
stycznia1982roku- KartaNauczyciela
(Dz.U.z 2003rokuNr I18,poz.lIl2,Nr 137,
po2.1304,
Nr 203,po2.1966,
Nr 213,poz.2}Bl i Nr 228, po2.2258,
z 2004r.Nr 96,
po2.959,
Nr 179,poz.I845,z 2005r.Nr 10,poz.t07l i Nr 167,poz.l0l5g)Rada
GminyRegnówuchwala,co nastqpuje:
$ l. ustala sig Regulaminwynagradzanianauczycielizatrudnionychw szkoiach
prowadzonych
przezGminpRegnówna rok 2006,stanowi4cyzal4cznikdo niniejsze.J
uchwaty.
uchwalypowierzasipWójtowiGminyRegnów.
$ 2. Wykonanie
S 3. 1. llchwala podlega ogloszeniuw Dzienniku UrzEdowymWojewództwa
tródzkiego.
2. llchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszeni
a z mocE
obowi4zujqc4
od I stycznia2006roku.
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Zal4cznikdo uchwaly
Nr XXV/140/05
RadyGminyRegnów
z dnia0l 12.2005r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIANAUCZYCIELI
ZATRUDNIONYCHW SZKOLACH PROWADZONYCH
PIRZEZGMrNg REGNóW NA 2006ROK

Postanowieniawstepne
$ 1. RegulaminokreÉla:
l) w1'sokoéó dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
slczególowe warunki przyznaw aniatych dodatków,
2) szczególowewanrnki przyznawaniadodatkuza wyslug€ lat,
3) szczególowe warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowei godziny doraZnychzastQpstw,
4) zasadyi fryb przyznawanianagróddla nauczycieli,
5) wysoko3ó nauczycielskiegododatku mieszkaniowego oraz szczególowezasady
jego przyznawania
i wyplacania.
jesrmowao:
$ 2. llekroéw regulaminie
l) Karcie Nauczyciela - rozumie sig przez to ustawQz dnia 26 stycznia l9g2r. KartaNauczyciela(Dz.U.z 2003r.Nr I 18,poz.l ll2 z póLnzm.)
2) szkole -- nalezy ptzez to rozumieójednostki organizacyjnewymienione w art.l
pkt I ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, dla których
organemprowadz4cymjest gmina Regnów
3) Nauczycielach'-nale2yprzezto rozumieówychowawcówi innychpracowników
pedagogicznychzatrudnionychw jednostkachorganizacyjnych,o których mowa
w pkt 2),
4) Klasie , nalezyprzez fo rozumieó takle oddzial,
5) Tygodniowy obowi4zui4cym wymiarze godzin - nale|y przez to rozumieé
tygodniowy obowi4zui4cywymiar godzin, o którym mowa w arf.42ust.3, ust.4a
i ust.6.ustawyKarta Nauczyciela

Dodatek mofywacyjny
$.3. w zaleznoÉciod jakosci pracy nauczycielowi,w tym nauczycielowiktóremu
powrerzonostanowiskodyrektora szkoly moze byó przyznanydodatekmotywacyjny.
$ 4.Warunkiem przyznanianauczycielowidodatkumotywacyjnegojest:

l) uzyskiwanie udokumentowanych osi4gnipó dydaktycznych uczniów,
w
szczególnoSci:
a) osi4gnigéedukacyjnych,ocenianychz uwzglpdnieniem
mo2liwoéciuczniów
oraz warunków pracy nauczyciela,
b) osi4gnipó w konkursach,turniejachi olimpiadachoraz w innych obszarach
dzialan. zwiqz-any
ch z realizowanymprocesemdydaktycznym
2) Llzyskiwanieszczególnych
osi4gnipówychowawczo_opiekuúczych,
w
szczególnoríci:
a) skutecznerozwi4zywanieproblemów wychowawczychuczniów popfzez
ksztahowanie
postawodpowiedzialnoéci
za wlasnqedukacjp,planowaniawlasnel
przyszloéci,pracynad sob4orazwlaéciwychpostawmorainyóhi spolecznych,
b) skutecznerozwi4zywanieproblemówwychowawczychuczniów we wspólpracy
z ich rodzicami, czynne i stale przeciwdzialanie agresji, patologiom
i
uzaleZnieniom,
c) aktywne i efektywne dziarania na Ízecz uczniów potrzebui4cych opieki,
z
uwzglpdnieniem ich potrzeb, w szczegórnosciw stalej wspólprácy z roázicamt,
wlaéciwyrniinstytucjamii osobamiSwiadczqcymi
pomoc socjaln4
3) State podnoszeniekwalifikacji skutkui4ce adaptaci4i prakiycznym stosowaniem
nowoczesnychmetod nauczaniai wychowaniarealizowanychwe wspólpraoy
z
organem sprawuj4cym nadzór pedagogiczny oÍaz innymi instyiucjami
wspomagajqcymi.
4) zaangahowaniew realizacjg czynnoócii zajpó, wynikai
4cychz zaclaústatutowych
szkoly.w szczcgólnoSci:
a) inicjowaniei organizowanieimprezi uroczystoéci
szkolnych,
b) opieka i koordynowanie prac samorz4dr-ruczniowikiego lub organizacji
uczniowskichdzialajqcychw szkole,
c) inic-iowanie i stale prowadzenie nadobowi4zkowych zajgó pozalekcyjnych
i
-'
pozaszkolnych,
w tym uwzgfpdniaj4cych
potrzebyuczniórv,
d) skuteoznekierowanie rozwojem ucznia szczególnieuzdolnionego,
5) J_akoóó
swiadczonej pracy-zwiqzanejz powierzonym stanowiskiemkierowniczym,
dodatkowymzadaniemlub zajpciem.
$ 5' Tworzy sig fund'sz na wyplatp dodatku motywacyjnego w wysokoéci l% od
wynagrodzenia
zasadniczego
nauczycieli.
$ _6. Dodatek motywacyjny przyznaie sig w wysokoÉci nie wyZszej ni| 20%
wyplacanegowynagrodzenia
zasadniczego.
7. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoly
_$
a dla
dyrektora szkoly -. organ prowadz4cy szkolq pnyznaniá doáatku
motywácyjnego
odbywa siE wyl4cznie w
Érodków wyodigbnionychna ten ..1 *'plun,"
laJnlch
finansorr.ymszkoly,z uwzglpdnieniem
stopni awansuzawodowegonauczycieli.

Dodatek funkcyj ny
$ E. Nauczycielom,którym powierzonostanowiskokierownicze w szkole oraz
nauczycielom,którym powierzonowychowawstwoklasy oraz sprawowanieopiekuna
sta2uprzysluguje dodatekfunkcyjny.
$ 9. wysokoéó dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoly ustala organ prowadzqcy
szkolg a dla nauczycielazajmui4cegoinne stanowiskokierownicze áyreitor srkoly,
w ramaohposiadanychérodków finansowych,uwzglEdniajqc:
l) wielkoÉószkolyijej srrukturporganizacyjn4.
2) liczbp stanowiskkierowniczych w szkole,
3) zlo2onoéó
zadaúwynikaj4cychz zajmowanego
stanowiska,
4) wynil<ipracy szkoly.
$ 10. organ prowadz4cy oraz odpowiednio dyrektor ustalai4 wysokoéó dodatku
funkcyjnegow wysokoScinie nizszej niz 200,00zl. i nie wyzszejniz i00,00 zl.
$ 11. Nauczycielom,którym powierzonowychowawstrvoklasy oraz sprawowanie
funkcji opiekuna stazu wysokosó przyslugui4cego dodatku iunkcyjnego ustala
dyrektorszkoly,w ramachposiadanychórodków,w wysokosciod 20,00zt|¿o ¡o,oo
zl., uwzglpdniai4c w szczególnoéci zakres i zlozonoÉó zadaÁ oraz sprawowan4
funkcjE.
$ 12. l.Prawo do dodatku funkcyjnegoprzysrugujeod pierwszegodnia miesr4ca
nastQpuJqcegopo miesi4cu, w którym nast4pilo powierzenie stanowiska
kierowniczegoa jeZeli powierzeniestanowiskanast4¡rilopiérwszegodnia miesiqoaod tegodnia.
2..Dodatekfunkcyjny nie przyslugujeod pier-wszego
dnia miesi4canastppuj4cego
po
miesi4cu, w którym nauczyciel zaprzesfal pelnienia obowi4Áów ,iiqri"i"n
,
powlerzonym stanowiskiem r.v zwiqzku z uplywem okresu powierzenia
tego
stanowiska,wczeéniejszegnodwolania lub z innych przyczyn a jezeli zaprzestanie
pelnieniaobowi4zkównasl4pilopierwszegodnia miesi4ca_ od tego dnia.
3. w stosunku do nauczycieli, którym powierzono wychowawstwo klasy
oraz
sprawowaniefunkcji opiekunastaZuust.l i 2 stosujesip odpowiednio.
g 13. Dodatek funkcyjny nie przysluguje w okesie
nieusprawiedliwionej
nieobecnoéciw pracy, w okresachza które nie przysfugujewynagrodzeniezasadnicze.
oraz od pierwszegodnia miesi4canastgpui4cego
po miesi4óu,I ktory. nauczyciel
zaprzestalpelnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji, z innych powoddw
a
jeaeli zaprzesfanietego pelnienia nast4pilopierwszegodnia
Áiesi4ca-- odiego dnra.

Dodatekza warunki pracy
$ 14. l.Nauczycielomwykonuj4cympracqw trudnych lub uci4Zliwych warunkach
przysluguje z tego tytulu dodatek za warunki pracy, zgodnie z Rozporzqdzeniem

Ministra Edukacji Narodowej wydanym na podstawie art.34 wf.2 ustawy Karta
Nauczyciela.
2. Nauczycielowi przysluguje w¡,nagrodzeniedodatkowe za indywidualne nauczanle
lv wysokoÉcipodwy2szonejstawki o 25%:o
godzinyponadwymiarowej.

Dodatek za wyslugplat

/

$ 15. I' Dodatekza wysiugg lat przyslugujeza dni, za które nauczycielotrzymuje
wynagrodzenieoÍaz za dni nieobecnoríci
w pracy z powodu niezdolnoécido praóy
wskutekchorobylub koniecznoSciosobistegosprawowaniaopieki nad dzieckiemlub
chorym czlonkiemrodziny, za które nauczycielotrzymujewynagrodzenielub zasilek
z ubezpieczenia
spolecznego.
2. Dodatekza r.vyslugplat przysluguje:
1) pocz4r'vszyod pierw'szegodnia miesi4ca kalendarzowegonastppuiqcegopo
miesi4cu,w którym nauczyciel nabyl prawo do dodatku lub wyZszej stawki dodatku,
iezeli nabycieprawa nast4pilow ci4gu miesiqca,
2) za danymiesi4c,jezeli nabycieprawado dodatkulub wy2szejjego sta,,vkinastqrilo
od pierwszego
dnia micsiqca.

wynagrodzenieza godziny ponadwymiarowei godziny dorainych zasrgpsrw
s 16. l. wynagrodzenieza jednqgodzinqponadwymiarow4i godzinEdoraznego
zastQpstwa
oblicza sig z zasfrzeíenietnust.2, dzielEc przyznan4nauczycielowi stawkq
wynagrodzeniazasadniczego
(l4czniez dodatkiemza warunki p.u.y.;.z.li pracaw
tych godzinachz.osralazrealizowanaw warunkachuprawniaiqcychdo áodatru.¡przez
miesipczn4liczbp godzin tygodniowegoobowi4zui4cegowymiaru zajgó,ustalónego
dla rodzaju zaipódydaktycznych,wychowawczychlub opiekuúczychreaiizowanychw
ramachgodzin ponadwymiarowychlub doraznegozastgpstwanauczyciela.
-

2' Dla nauczycieli realizui4cych obowiEzkowy wymiar zalqé na podstawie art.42
ust.4aKarly Nauczycielawynagrodzenieza godzinpcloraznego
zastEpstwa
obliozasip
dziel4c prz,yznan4nauczycielowi stawkp wynagrodzenia iasadniczego (r4cznie z
dodatkiemza warunki pracy, jeZeli praca w tej godzinie odbywa sig w warunkach
uprawnia.i4cych
do dodatku)przez miesipczn4liczbg godzin realizowánegowymiary
zalec.
3. Miesigcznq liczbp godzin obowi4zkowegolub realizowanegowymiary zajpó
nauczyciela,o której mowa w ust.1 i 2, ustarasip mnozÚctygodni,owyóbowi4zkowy
lub realizowany wymiar zalpóprzez 4,16 z zaokrrylenierndó pehyci godzin
w ten
sposób,ze czaszajpódo 0,5 godzinypomija sip, a co najmniejo,s góazinyliczy
sig za
peln4godzinp.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie
organizacy.jnym
nie przyslugujeza dni, rv których nauczyciel nie realizuje zajEóz
powodu przeÍw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego,
4

rozpoczynanialub konczenia zajeó w érodku tygoclnia oÍaz za dni usprawiedliwionej
nieobecnoéci
\\¡ pracy. ciodziny ponadwymiaroweprzypadai4ce
w dniach,w których
nauczycielnie mógl ich zrealizowaéz przyczyn lez4cychpo stronie pracodawcy
traktuje sigjako godziny 1'aktycznieodbyte a w szczególnoéc
t w zwiEzkuz:
- zawieszeniem
zajEóz powoduepidemiilub mrozów,
- wyjazdemuczniówna wycieczkilub na imprezy,
- chorob4ucznia nauczanegoindywidualnie.trwaj
4cqnie dluZejni| fydzieh
5' Dla ustaleniawynagrodzeniaza godz,iny
ponadwymiarowe
w tygodniach,w których
przypad'aja,
dni usprawiedliwionejnieobecnoÉci
w praoynauczycielalub dni ustawowo
wolne od pÍacy oraz w tygodniach, w których zajpcia rozpoczynaiqsip lub koúcz4 w
érodkutygod'ia, za podstawpustalenialiczby godzinponadwymiarowychprzyjmule
siEtygodnior.r,y
obowiqzkowywymiar zajpóokreslonyw arf.42 ust.3 lub uitrtóny nu
podstawieafl.42 tsf.1 Kartl Nauczyciela,pomniejszonyo 1/5 tego wymiaru lub ll4,
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieri pracy za kazdy dzie.
usprawiedliwionejnieobecnoéciw pracy lub dzieú ustawowowolny od pracy.Liczba
godzin ponadr.vymiarowych,
za które przyslugujewynagrodzeniew iakim tygádniu nre
jednak
moze b1'ó
wipksza ni2 riczba godzin przydztelonychw pranie organizácyjnym.
6. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraznych zastQpstw
wyplacasig z dolu.
Zasady i tryb przyznawanianagród
$ 17. l. w budzeciegminy zachowujesip co najmniej roloplanowanegorocznego
o-sobowegofunduszu nagród wynagrodzeít z prz.eznaczeniemna wyplaty nagród
'áydáktycznowó.ita i dyrektorów szkól dla nauczycicli za ich osi4gnipcia
wychowawcze.z fym Ze:
l) 80% ÉrodkówfunduszuprzeT,nacza
sig na nagrodydyrektora,
2) 20o érodkówprz.eznacza
sip na nagrodyWójta.
2.Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj4 charakter uznaniowy. przyznante
nauczycielorvinagrody uzaleznionejest w szczególnoéciod legitymowania
sig
wybitny'ri osi4gniEciamiw pracy dydaktycznej,wychowawczej lub opiékuúczej.
3. Nagrotly przyz,najesiq coroczniez okazjiDnia Edukacji Narodowej.
4.W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za
nauczycielowinagrodpw innym czasie.

zgod,4 wójta moZe przyznaó

5. Nagrotlynauczycielomprzyz.naje:
1) dyrektorszkoly'- dla nauczycielazatrudnionego
w szkole,ze irodków o których
m o w a\ 4 u s t . lp k t l .
2) wójt gminy dla dyrektoraszkoly,ze srodkówo którychmowa w ust. pkt
I
2.
6. Nagrodamo2e byó przyznanana\czycielowi który:

l) przepracowai
w szkoleco najmniej 1 rok,
2) spelniaodpowiednioco najmniej3 z nastqpuj4cych
kryteriów:
a) w zakresiepracy dydakfyczno-wychowawczej:
- osi4gadobre wyniki w nauczaniupotwierdzonew sprawozdaniachi
egzaminachuczniów,przeprorvadzonych
przezkomisjeegzaminacyjne,
- podejmuje dzialalnoi;óinnowacyjn4w zakesie wdra2aria nowatorskich
metod nauczaniai wychowania,
- osi4gadobre wyniki w nauczaniu,potwierdzonezakwalifikowaniem
uczniów do udzialu w olimpiadachprzedmiotowych,konkursach,zawodach,
przegl4dach,
festiwalachwojewódzkichi ogólnopolskich,
- posiadaosi4gnipciaw pracy z uczniani uzdolnionymi lub uczniami maj4cymr
trudnoéciw nauce,
- przygotowujei wzorowo organizujeuroczystoéci
szkolnelub Srodowiskowe,
- prowadzi znacz.qcqdzialalnoóó
wychowawczqw klasie lub w szkoleprzez
organizowaniewycieczek, udzial uczniów w konceftach,wystawachi
spotkaniachokolicznoéciowych,
- organizujeimprezy kulturalne, sportowe,rekreacyjnei wypoczynkowe
- osi4_qa
dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami
b) w zakresiepracy opiekuúczej:
- organizujepomoc i opiekquczniomlub wychowankombpdqcymw trudnej
sytuacjimaterialnejlub Zyciowej,pochodz4cymz rodzinubogichlub
patologicznych,
- prowadzi dzialalnoSémaj4c4na celu zapobieganiei zwalczanieprzejawów
patologiispolecznejwéróddziecii mlodzieZy,w szczególnoéci
narkomanii,
- organizujeudzialrodzicóww Zyciuszkolyi rozwija formy wspóldzialania
szkoly z rodzicami,
c) w zakresiedzialalnoócipozaszkolnej:
- bierze udzial rv zorganizowanychformach doskonaleniazawodowego,
- udzielaaktywnejpomocyw adaptacjizawodowejnauczycielipodejmuj4cych
pracQw zatuodzienauczyciela,
- promujeszkolppoprzezudzialw pracachró2nychorganizacjispolecznych
i stowarzyszeniach
oraz.instytucjach.
d) w zakresieinnej dzialalno5cistatutowejszkoly:
- troszczysig o mieltie szkoly, polepszeniebazydydaktycznej,
- angaZujesig w remontyi inwestycjerealizorvane
w szkole,
- zdobywadodatkoweÉrodkihnansowedla szkoty,
- prawidloworealizujebud2etszkoly,
- dobrzewspólpracujez samorz4demterytorialnym i lokalnym oraz radq
pedagogiczn4
i radqrodziców,
- prawidlowo prowadzi nadzórpedagogiczny,
- wzorowo kieruj e szkol4
- prawidlowoorganizujepomocpsychologiczno-pedagogiczn4.
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