
UCHWAŁA RADY GMINY MIETKÓW  

NR XVII/111/2008 

z dnia 13 grudnia 2008 r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych  

składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków  

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego  

na rok 2009 

 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 z późn. zm.), art. 

30 ust.6,10 i 10a i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 pkt 1 ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,  

poz. 674) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art.5 ustawy z dnia 20 lipca  

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych  aktów prawnych 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253) oraz rozporządzenia 

MEN Nr 42, poz. 257 z 2008 r. Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się regulamin określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz 

szczegółowych warunków ich przyznawania , a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłaca-

nia nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Urząd Gminy w roku 2009. 

R O Z D Z I A Ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 2 

Regulamin określa w szczególności: 

1) wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich 

przyznawania; 

2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat; 

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-

nych zastępstw; 

4) wysokość podwyższonych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli posiadających 

stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty; 

5) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze; 

6) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 

§ 3 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela; 

2) Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  31 

stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogól-

nych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w 

dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293 i z 2007 r. Nr 42, poz. 257 z 

2008); 

3) Szkole – należy przez to rozumieć gimnazjum, szkołę, przedszkole – prowadzone przez Gminę Mietków; 

4) Nauczycielu należy przez to rozumieć również wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnio-

nego w jednostkach organizacyjnych ,o których mowa w pkt 3; 

5) Dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki , o której 
mowa w pkt. 3;  

6) Klasie – należy przez to rozumieć także oddział; 
7) Grupie – należy przez to rozumieć grupę uczniów, która powstała w wyniku podziału klasy na grupy na zaję-

ciach określonych w przepisach o ramowych planach nauczania oraz zgodnie z tymi przepisami; 
8) Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wy-

miar godzin, określony w art. 42 ust. 3–KN, 
9) Dodatku – należy przez to rozumieć kwotę przysługującego dodatku zaokrąglonego do pełnych złotych w ten 

sposób, że kwotę do 0,49 złotych pomija się, a kwotę d 0,50 złotych zaokrągla się do pełnego złotego. 
 
 



§ 4 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia 
przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile postanowienia ninie jszego Regulaminu lub 
przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

2. W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze go-
dzin – za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie wg zasad ustalonych dla 
godzin ponadwymiarowych. 

R O Z D Z I A Ł   2 

Dodatek za wysługę lat 

§ 5 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczycie-
la. 

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 nauczy-
ciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu mie-
siąca; 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca. 

4. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie i zasiłki z ubezpieczenia społecz-
nego. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-12/ /2/08 z dnia 14 stycznia do WSA we Wrocławiu na § 5 ust. 
3 i 4).  

R O Z D Z I A Ł   3 

Dodatek motywacyjny 

§ 6 

1. W każdej szkole tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 

zgodnej z uchwałą budżetową Gminy Mietków i wynoszący 5% planowanych środków na wynagrodzenia 

zasadnicze dla nauczycieli. 

2. Prawo do dodatku nabywa nauczyciel po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole, zaś na stanowisku 

dyrektora okres ten można skrócić do pół roku. 

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przyznany dwa razy w roku na okres 6 miesięcy. 

4. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od spełnienia kryte-

riów, o których mowa w ust. 7. 

5. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczyciela lub jego wysokości uwzględnia się: 

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów; 

2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz innych obszarach dzia-

łań związanych z realizowanym procesem dydaktycznym; 

3) skuteczne rozwiązanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowie-

dzialności za własną edukację, planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw 

moralnych i społecznych; 

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom; 

5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, 

w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi po-

moc socjalną; 

6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych; 

7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i eg-

zaminów w szkołach publicznych; 

8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole; 

9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, skuteczne kierowanie 

rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego; 

10) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi; 

11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z or-

ganem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi; 

12) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku  lo-

kalnym. 

6. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami wymienionymi w ust.7 i 

odnoszącymi się również do stanowiska dyrektora, dodatek różnicuje się w zależności od spełnienia niżej 

wymienionych kryteriów, a w szczególności: 



1) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy, 

2) właściwą współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę; 

3) współdziałanie z organizacjami szkoły i związkami zawodowymi, 

4) osiągnięcia szkoły w pracy  dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, 

5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształceniu i doskonaleniu zawodowym, 

6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 

7) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy, 

8) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich i ich ro-

dziców, 

9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 

10) promocja szkoły na zewnątrz. 

§ 7 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 mie-

sięcy, 

2. Dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż 30% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia 

zasadniczego; 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, 

o których mowa w § 6, dla nauczycieli ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora – Wójt Gminy; 

4. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje Wójt Gminy dwa razy w roku na okres 6 miesięcy, 

nie wyższy niż 50% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora; 

5. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzy-

stej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat; 

6. Nauczyciel przeniesiony na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor 

szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej. 

R O Z D Z I A Ł   4 

Dodatki funkcyjne 

§ 8 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny zgodnie z tabelą 

dodatków funkcyjnych stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy, a dla nauczyciela, w tym dla wice-

dyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły. 

 

§ 9 

Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy niezależnie od wymiaru czasu pracy, przysługuje 

miesięczny dodatek w wysokości od 2% do 4% jego wynagrodzenia zasadniczego: 

do 10 uczniów – 2% 

od 10–20 uczniów – 3%  

powyżej 20 uczniów – 4% 

§ 10 

Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 5% 

jego wynagrodzenia zasadniczego niezależnie od wymiaru czasu pracy przysługuje za każdego nauczyciela po-

wierzonego opiece. 

§ 11 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję doradcy metodycznego, przysługuje miesięczny dodatek w wy-

sokości do 25% jego wynagrodzenia zasadniczego; 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły. 

§ 12 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego 

dnia miesiąca – od tego dnia. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-

uczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub spra-

wowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego 

dnia. 

3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od pierwszego 

dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym objął obowiązki dyrektora. 



R O Z D Z I A Ł   5 

Dodatki za warunki pracy 

§ 13 

1. Nauczycielowi przysługuje miesięczny dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od: 

1) stopnia trudności, uciążliwości realizowanych prac i zajęć; 

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1. 

§ 14 

Nauczycielowi przysługują miesięczne dodatki za trudne warunki pracy: 

1. nauczycielom szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych przysługuje dodatek w wy-

sokości 25% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania; 

2. nauczycielom szkół, którzy prowadzą nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kształcenia 

specjalnego, przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych kla-

sach lub z tym uczniem godzinę nauczania. 

3. Nauczycielom szkół, którzy prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzo-

ną umysłowo w stopniu głębokim, przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą prze-

pracowaną w tych klasach godzinę. 

§ 15 

1.Za pracę w warunkach uciążliwych, o których mowa w § 9 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MENiS, nauczycielowi 

przysługuje dodatek 25% jego wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy w tych warunkach. 

R O Z D Z I A Ł   6 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  

i doraźnych zastępstw 

§ 16 

1. Wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem 

ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warun-

ki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach 

trudnych, uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązko-

wego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych reali-

zowanych 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 doraź-

nego zastępstwa odbywa się w tych warunkach, przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru za-

jęć. 

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 zaokrą-

gleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0.50 godziny pomija się, a co najmniej 0.50 godzi-

ny liczy się za pełną godzinę. 

4. 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 szkol-

nego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia, za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni uspra-

wiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w któ-

rych zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponad-

wymiarowych 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 nauczycie-

la ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej pracy 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. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0914--12/2/08 z dnia 14 stycznia 2009 r. do WSA we Wrocławiu 

na § 16 ust. 4 i 5) 

§ 17 

Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 16, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane, z wyjąt-

kami wskazanymi w innych aktach prawnych. 



(Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0914--12/2/08 z dnia 14 stycznia 2009 r. do WSA we Wrocławiu 

na § 17) 

§ 18 

Nauczycielom realizującym dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przysługuje odrębne wynagrodzenie ustalone w 

wysokości jak za godziny ponadwymiarowe. 

§ 19 

Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe; 

1) Za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć uczniowskich z języka polskiego przysługuje dodatkowe wyna-

grodzenie w wysokości 2% wynagrodzenia zasadniczego, naliczanego proporcjonalnie do realizowanego 

wymiaru godzin. 

2) Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe, o których mowa w ust. 1, przewidziane nauczycielom, którym po-

wierzono stanowiska kierownicze, oraz nauczycielom korzystającym ze zniżki godzin i doradcom meto-

dycznym, wypłaca się w takim stosunku, w jakim realizowany przez nich wymiar godzin języka polskiego 

pozostaje do pełnego wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły. 

§ 20 

Za ferie zimowe i letnie wynagrodzenie wypłaca się wg średniej urlopowej, ustalonej na podstawie przepisów 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 
71, poz. 737). 

R O Z D Z I A Ł   7 

Wysokość podwyższonych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów 

§ 21 

Wysokość podwyższonych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów, o któ-
rych mowa w art. 9 a ust. 2 Karty Nauczyciela, realizujący tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określa 
organ prowadzący Urząd Gminy. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0914--12/2/08 z dnia 14 stycznia 2009 r. do WSA we Wrocławiu 
na § 21). 
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Wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród 

§ 22 

1. Sposób podziału środków oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze. 

2. W budżecie organu prowadzącego Urzędu Gminy tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości co naj-
mniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu 
prowadzącego i dyrektorów szkoły, z czego: 
1) 80% środków funduszu  przeznacza się na nagrody dyrektorów, 
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914--12/2/08 z dnia 14 stycznia 2009 r. do WSA we Wrocławiu na § 
22 ust. 2 we fragmencie: „Urzędu Gminy”). 
3. Nagrody wypłacane są w Dniu Edukacji Narodowej. Nagrody mogą być również wypłacane w czasie uroczy-

stości z okazji obchodów jubileuszu lub święta szkoły lub w innych dniach – w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach.  
W przypadku gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy, nagroda wypłacana jest  w dniu poprzedzającym 
ten dzień. 

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje: 
1) dyrektor szkoły – dla nauczycieli szkół prowadzonych przez organ prowadzący Urząd Gminy, 
2) Wójt Gminy – dla dyrektora szkoły. 
3) Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela korzystającego z oddelegowania do pracy związkowej 

może wystąpić właściwa zakładowa organizacja związkowa. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914--12/2/08 z dnia 14 stycznia 2009 r. do WSA we Wrocławiu na § 
22 ust. 4 we fragmencie: „Urząd Gminy”). 
5. Wniosek o nagrodę powinien być pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, Radę Szkoły i Radę 

Rodziców. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-12/2/08 z dnia 14 stycznia 2009 r. do WSA we Wrocławiu na § 

22 ust. 5). 

6. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać następujące dane kandydata do nagrody: 

1) imię i nazwisko, 

2) datę urodzenia, 

3) informację o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego, 



4) staż pracy pedagogicznej, 

5) nazwę szkoły 

6) zajmowane stanowisko, 

7) otrzymane dotychczas nagrody, 

8) ocenę pracy pedagogicznej, 

9) uzasadnienie, w którym należy zamieścić informację o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich 

latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody, 

7. Nagroda, o której mowa może być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy peda-

gogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów: 

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowaw-czej: 

– osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowa-

dzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

– podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowa-

nia, opracowywania 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 wo-

jewódzkich  

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 znaczną działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności 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 i życio-

wej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

– prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród 

młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

– organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, pol icją, organiza-

cjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii spo-

łecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 

– organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub pla-

cówki z rodzicami, 

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na: 

– udziale w organizowanych formach doskonalenia zawodowego, 

– udzielaniu aktywnej pomocy adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie na-

uczyciela 

8. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w teczce 

akt osobowych. 

1) niezależnie od nagrody organu prowadzącego, nauczyciel może otrzymać w danym roku nagrody: mini-

stra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratora oświaty lub dyrektora szkoły, 

2) nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa od nagrody organu prowadzącego, 

3) wysokość nagrody dyrektora wynosi 75% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 

4) wysokość nagrody organu prowadzącego wynosi 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. 
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Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 

§ 23 

1. Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, przysługuje nauczycielski do-

datek mieszkaniowy. 

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela uprawnionego do 

dodatku i jest wypłacany co miesiąc w wysokości: 

1) 6% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na rok 2009 w 

kwocie1276,00 – dla 1 osoby, 

2) 8% – dla 2 osób, 

3) 10% – dla 3 osób, 

4) 12% – dla 4 i więcej osób. 



3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących: 

1) małżonka, 

2) rodziców nauczyciela pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu; 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku ży-

cia lub do ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 21 roku życia; 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące stu-

dentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia; 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodów. 

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie 

powiadomić dyrektora. W przypadku niepowiadomienia o zmianie liczby członków rodz iny, nienależnie po-

brane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, zamieszkującemu z nim stale, przy-

sługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazu-

ją pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przy-

sługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowa-

nego przez niego lokalu mieszkalnego. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie; 

2) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego; 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w 

przypadku jednak, gdy nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określo-

ny, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach. 

§ 24 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora) lub na wspólny wnio-

sek nauczycieli będących współmałżonkami. 

2. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył 

wniosek o jego przyznanie. 
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przepisy końcowe 

§ 25 

Regulamin niniejszy został uzgodniony zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych, 

 

§ 26 

Wykonywanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mietków. 

 

§ 27 

Przepisy uchwały stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.  

§ 28 

Traci moc uchwała nr XI/69/2007 Rady Gminy Mietków z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie regulaminu  

określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych  warun-

ków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego. 

 

§ 29 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-

śląskiego  

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

JÓZEF ZYGADŁO 

 

 


