
UCHWAŁA Nr 167/XXVII/2009 

RADY GMINY SANNIKI 

z dnia 24 marca 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjne-

go, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obli-

czania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sanniki w 2009r.  

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, (t.j. 

Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 

102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, 

poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 1), w związku z art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 

717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128 oraz Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 233, poz. 1458), po uzgodnieniu ze 

Związkiem Zawodowym Nauczycielstwa Polskiego Rada Gminy Sanniki uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania określający wysokość stawek dodatków za wysługę lat, mo-

tywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy 

sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-

stępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 

nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sanniki w 2009 roku stanowiący załącznik 

nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanniki. 

§ 3. Odpowiedzialnymi za realizację niniejszej uchwały czyni się Dyrektorów placówek oświatowych 

Gminy Sanniki. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 143/XXIV/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu okre-

ślającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i 

innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Gminę Sanniki w 2009 roku.  

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Bogdan Cieślak 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr 167/XXVII/2009 

Rady Gminy Sanniki 

z dnia 24 marca 2009r. 

 

 

REGULAMIN 

określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 

wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-

wego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 

Podstawa prawna: 



1. art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, 

poz. 674 ze zm.) art.. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 marca 2008r. w sprawie wysokości mi-

nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodat-

ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 

42, poz. 257 ze zm.) 

Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych, 

gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sanniki. 

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 doraź-

nych zastępstw, 

a) wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe (za sprawdzanie pisemnych prac z języka polskiego) 

b) nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

c) dodatków mieszkaniowych 

§ 2. 

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o: 

1) regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 

oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pra-

cy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 

przyznawania i wypłacania.  

2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 

2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)  

3) organie prowadzącym szkołę, przedszkole, placówkę oświatową - rozumie się przez to Gminę Sanniki, 

4) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową lub gimnazjum, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Sanniki, 

5) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej 

samorządu terytorialnego, o której mowa w § 1 ust. 1 regulaminu, 

6) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 1 

regulaminu,  

7) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły, placówki oświatowej od 1 września dane-

go roku szkolnego do 31 sierpnia roku następnego, 

8) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę, 

9) uczniu - rozumie się przez to także wychowanka, 

10) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy prze to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin, o którym mowa § 1 ust. 1 rozporządzenia, 

11) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Sannikach 



12) rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  

11 marca 2008r. 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 42, poz. 257) 

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, rozporządzenia oraz na zasadach określonych w regulaminie.  

§ 4. 

1. Dodatek przysługuje: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym na-

uczyciel 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. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa: 

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły, 

2) dyrektorowi - Wójt Gminy 

4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

Rozdział III 

Dodatek motywacyjny 

§ 5. 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: 

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych 

osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-

tami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp. 

2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami, 

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 

uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 

4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 

5) systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków, 

6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, 

7) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych 

urządzeń szkolnych, 

8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej, 

9) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, 

10) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

11) zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczycie-

la a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 



b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych, 

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na 

terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego do-

skonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły, 

f) za sprawdzanie pisemnych prac z języka polskiego począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i 

we wszystkich klasach gimnazjum, 

g) zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego, uczestnictwo w imprezach pozaszkolnych z okazji 

świąt narodowych 

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryte-

ria: 

1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły: 

a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane w planie budżetu jednostki środki fi-

nansowe, 

b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego, 

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele 

szkoły, 

d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym 

optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły: 

a) zapewnienie właściwej dyscypliny pracy, podział zadań i nadzór nad ich realizacją, terminowość 

realizacji wewnętrznych zadań placówki, 

b) terminowość realizacji zadań wynikających z ustaleń organu założycielskiego i nadzorującego, 

c) właściwa polityka kadrowa, 

d) podejmowanie działań mających na celu promowanie placówki i środowiska lokalnego, 

e) przestrzeganie ustaleń organu prowadzącego w zakresie zadań przestrzegania obowiązku składa-

nia informacji i sprawozdań z realizacji zadań wynikających z potrzeby gminy. 

3) efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły: 

a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju, 

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymen-

tów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych, 

c) dbałość o klimat wychowawczy placówki poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wycho-

wawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zjawiskom pato-

logicznym, 

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, 

e) obecność szkoły w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizo-

wanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi, 

f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim. 

§ 6. 

Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów – w 

wysokości 3,34% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty magistra z przygotowaniem pedago-

gicznym na każdy pełny etat nauczyciela. 

§ 7. 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o opracowane kryteria w 

wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela  



2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów może być przyznawany dwa razy w roku na okres 6 

miesięcy. 

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje wójt gminy w oparciu o opracowane kryteria za-

warte w regulaminie do 20% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora 

4. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków we-

dług szczegółowych regulaminów opracowanych w poszczególnych szkołach, uwzględniających ich 

specyfikę i potrzeby. 

§ 8. 

1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szko-

le, zaś na stanowisku dyrektora okres ten można skrócić do pół roku. 

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie realizowania przez nauczyciela godzin dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na: 

1) urlopie dla poratowania zdrowia, 

2) zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden miesiąc. 

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie przysługuje w 

okresie: 

1) przebywania na urlopie zdrowotnym, 

2) zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden miesiąc. 

4. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom, którzy otrzymali kary przewidziane Kodeksem Pra-

cy i Kartą Nauczyciela - przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary. 

§ 9. 

1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły ma-

cierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat. 

2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 ustawy Karta Nauczyciela dodatek motywacyj-

ny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły 

poprzedniej. 

§ 10. 

1. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy, w związku z tym istnieje możliwość jego obniżenia, 

podwyższenia lub cofnięcia, jeżeli ulegną zmianie warunki, które uzasadniały jego przyznanie w określo-

nej wysokości, bez konieczności jego wypowiadania. 

Rozdział IV 

Dodatek funkcyjny 

§ 11. 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowi-

sko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również: 

1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy, 

2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji opiekuna stażu. 

§ 12. 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora placówki oświatowej, albo inne stanowisko 

kierownicze ustanowione w statucie placówki oświatowej przysługuje dodatek funkcyjny obliczany% na 

podstawie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty posiadającego tytuł zawodowy magistra z 

przygotowaniem pedagogicznym, w wysokości określonej w poniżej podanej tabeli: 

 

Tabela dodatków funkcyjnych  

Lp. Typy szkół (placówek),  Wysokość% zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela 



stanowiska kierownicze stażysty mgr z przygotowaniem pedagogicznym: 

1. Dyrektor do 7 oddziałów od 30% do 40% 

2. Dyrektor od 8-12 oddziałów od 40% do 50% 

3. Dyrektor od 13 oddziałów od 50% do 60% 

4. Wicedyrektor  od 30% do 40% 

5. Kierownik świetlicy od 15% do 25% 

 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w § 11 ust. 2 ustala się za: 

1) wychowawstwo klasy do 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodo-

wym magistra z przygotowaniem pedagogicznym 

2) funkcję opiekuna stażu do 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodo-

wym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

§ 13. 

1. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązku opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą 

staż i powierzoną nauczycielowi. 

2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi nieza-

leżnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela. 

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi (wicedyrektorowi 

szkoły), któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie od pierwszego miesiąca kalendarzo-

wego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop 

wypoczynkowy. 

§ 14. 

Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o których mowa w § 11 ust. 1 uwzględnia się wielkość szko-

ły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych pracowników, zmiano-

wość, wyniki pracy placówki oraz warunki lokalowe. 

§ 15. 

1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następujące-

go po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowanie funkcji, a 

jeżeli powierzenie stanowiska lub sprawowanie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego 

dnia. 

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. 

3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub 

sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - 

od tego dnia. 

§ 16. 

1. Dodatek funkcyjny przyznaje: 

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły, 

2) dyrektorowi szkoły - Wójt Gminy 

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

Rozdział V 

Dodatek za warunki pracy 

§ 17. 

Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, przysługuje 

dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 

ustawy Karta Nauczyciela, rozporządzeniach oraz regulaminu 

§ 18. 



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. 

§ 19. 

1. Nauczycielom prowadzącym indywidualnie nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia spe-

cjalnego przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwy-

miarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę w ramach realizowanego programu nauczania in-

dywidualnego. 

2. Nauczycielom wykonującym zajęcia, o których mowa w ust. 1, których łączny tygodniowy wymiar go-

dzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest niższy od wymiaru obowiązkowego, za 

każdą godzinę pracy w tych warunkach przysługuje dodatek w wysokości do 20% stawki godzinowej, 

obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe.  

3. Nauczycielom szkoły, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w klasach, w której przy-

najmniej jedno dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego, przysługuje dodatek w wysokości 

25% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowana 

godzinę, jeżeli nauczyciel realizuje w stosunku do tego dziecka program szkoły specjalnej. 

4. W razie zbiegu tytułów do dodatku określonego w ust. 1 i 3, nauczycielowi przysługuje prawo do obu 

tych dodatków. 

Rozdział VI 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw 

§ 20. 

1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wycho-

wawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela, na zasadach okre-

ślonych 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, a 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, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy z wyjątkiem: 

1) opieki nad zdrowym dzieckiem, 

2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem Pracy, 

3) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z 

jego funkcji związkowej. 

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczy-

ciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z: 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy, 

3) rekolekcjami, 

4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej, w konkursach przedmiotowych itp. 



5) wyjazdem dyrektorów w związku z udziałem w konferencjach, naradach itp. 

6) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwającej nie dłużej niż tydzień,  

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 tygo-

dniach, 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, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobec-

ności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysłu-

guje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie 

organizacyjnym. 

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organiza-

cyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe. 

§ 21. 

Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 20 ust. 2, 3, 4 Regu-

laminu. 

§ 22. 

1. Stawkę za jedną godziną ponadwymiarową określa: 

1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły, 

2) dla dyrektora – Wójt Gminy. 

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu 

przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie 

z dołu. 

Rozdział VII 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

§ 23. 

W budżecie Gminy Sanniki tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanego rocznego funduszu 

płac nauczycieli urealnionego w miesiącu wrześniu 2008r. z przeznaczeniem na: 

1) 20%-środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy  

2) 80%-środków funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora 

§ 24. 

1. Nagrody mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osią-

gnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana po 

przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku. 

2. Zasady przyznawania nagród dla nauczycieli ustala Dyrektor szkoły odrębnym Regulaminem. 

3. Zasady przyznawania nagród dla dyrektorów i nauczycieli ustala Wójt Gminy Sanniki w odrębnym Re-

gulaminie 

Rozdział VIII 

Dodatek mieszkaniowy 

§ 25. 

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w 

wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach prowa-

dzonych przez Gminę Sanniki przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie upraw-

nionego nauczyciela wynosi miesięcznie: 

1) przy 1 osobie w rodzinie - 4,60%  



2) przy 2 osobach w rodzinie - 6,16%,  

3) przy 3 osobach w rodzinie - 7,70% 

4) przy 4 i więcej osobach w rodzinie - 9,20% 

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ustala się na podstawie wynagrodzenia zasadni-

czego nauczyciela stażysty posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

Kwoty przypadającego dodatku mieszkaniowego zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, ze kwo-

tę do 0,49zł pomija się a kwotę od co najmniej 0,50zł zaokrągla się do pełnego złotego. 

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

1) współmałżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub który  jest nauczycielem, 

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela, 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka będącego również nauczycie-

lem dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, 

4) niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów 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, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, 

przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie 

określają pracodawcę, który będzie im wpłacał 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 w podstawowym miejscu pracy. 

§ 26. 

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 na poratowanie zdrowia, 

3) pozostawania w stanie nieczynnym, 

4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,  

5) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach, 

2. 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 okre-

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

§ 27. 

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. 

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry.  



Rozdział IX 

Przepisy końcowe 

§ 28. 

1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przy-

sługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wycho-

wawstwo klasy w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć. 

2. Za miesiące wakacyjne i ferie wynagrodzenie wypłaca się według średniej urlopowej, ustalonej na pod-

stawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001r. w sprawie 

szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy 

nauczycieli (Dz.U. Nr 71, poz. 737 ze zm.) 

§ 29. 

1. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy a 

także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie. 

2. Stawkę za 1 dzień nie wykonywania pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc wszystkie 

składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30. 

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc liczbę dni 

nie wykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 2. 

§ 30. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą o dnia 1 stycznia 2009r. i podlega opu-

blikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 31. 

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Karta Nauczyciela oraz przepi-

sy prawa pracy. 

§ 32. 

Regulamin niniejszy został uzgodniony z Zarządem Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie. 

 

 

 


