
UCHWAŁA NR XIV/87/09 RADY GMINY MILEJCZYCE       

z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejczyce 

Na podstawie art. 30 ust. 6  i art. 54 ust. 3, 5 i 7 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 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,  

Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i z 2009 r. Nr 1, poz. 1) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejczyce  stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 roku. 

Przewodniczący 

Bogusław Tatarczuk 

Załącznik  

do uchwały Nr XIV/87/09 

Rady Gminy Milejczyce 

z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

REGULAMIN 

określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 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 Zespole Szkół  

w Milejczycach. 

Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 

1) ustawie bez bliŜszego określenia – rozumie się przez to ustawę – Karta Nauczyciela, 

2) rozporządzeniu bez bliŜszego określenia – rozumie się przez to 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. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z  zm. z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007r. Nr 56,  

poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257 i z 2009 r. Nr 52, poz. 422/, 



3) szkołach – rozumie się przez to publiczne szkoły i placówki wszystkich typów i rodzajów, 

wskazanych w art.2 ustawy z dni 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r.  

Nr 256, poz. 2572 z późn.zm./ dla których Gmina Milejczyce jest organem prowadzącym  

w rozumieniu tej ustawy. 

ROZDZIAŁ I   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną 

strukturę zatrudnienia w roku, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze 

godzin. 

2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat  

i etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć na 

dzień 20 września kaŜdego roku. 

§ 2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla 

nauczycieli określa rozporządzenie wskazane w pkt 2 części tytułowej regulaminu. 

§ 3. Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania   

i wypłacania: 

1) dodatku motywacyjnego, 

2) dodatku za wysługę lat, 

3) dodatku funkcyjnego, 

4) dodatku za warunki pracy, 

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

6) nagród za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród, 

7) innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

ROZDZIAŁ II DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie osiągnięć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w szkolnych regulaminach 

przyznawania dodatku motywacyjnego uwzględniających  w szczególności: 

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

dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub 

promocji, efektami 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) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 

8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz 

innych urządzeń szkolnych, 

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej, 

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń słuŜbowych, 

11) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

12) zaangaŜowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 

Nauczyciela 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 koleŜeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrz 

szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. 

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

następujące kryteria: 

1) umiejętności racjonalnego gospodarowania powierzonymi środkami finansowymi szkoły 

(placówki): 

a) przestrzeganie dyscypliny budŜetowej w oparciu o przyznane środki finansowe, 

b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego, 

c) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych 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) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń, 

b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, 

c) właściwa  polityka kadrowa, 

d) organizowanie konferencji szkoleniowych, 

e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli, 

f) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły, 



3) wysokie 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 eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych, 

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów 

wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających 

zagroŜeniom społecznym, 

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości 

uczniów, 

e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach 

organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno – kulturalnymi, 

f) konstruktywna współpraca z Komitetem Rodzicielskim i Samorządem Uczniowskim. 

§ 5. W roku budŜetowym  na dodatek motywacyjny przeznacza się 5% środków finansowych 

przeznaczonych na wynagrodzenie zasadnicze. 

§ 6. 1. Wysokość dodatku ustala się kwotowo. 

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Wójt Gminy Milejczyce, a dla 

nauczycieli dyrektor szkoły. 

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora moŜe być przyznawany na czas 

określony, nie krótszy niŜ 2 miesiące  i nie dłuŜszy niŜ rok.  

 ROZDZIAŁ III  DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 7. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie  

z przepisami rozporządzenia. 

§ 8. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyŜszej stawki,  

z upływem kaŜdego kolejnego roku pracy. 

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat 

według wyŜszej stawki przysługuje: 

1) jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyŜszej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca – 

począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 

nabył prawo do dodatku lub wyŜszej stawki dodatku, 

2) jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyŜszej stawki nastąpiło od pierwszego dnia 

miesiąca – z tym dniem. 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania 

zdrowia oraz za dni za, które otrzymuje wynagrodzenie, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi 

inaczej. Dodatek ten przysługuje równieŜ za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do 

pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub 

chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek  

z ubezpieczenia społecznego bez zasiłku macierzyńskiego. 



4. W przypadku nieobecności w pracy z tytułu urlopu macierzyńskiego, dodatek za wysługę 

lat nie jest płacony lecz jest wliczany do podstawy naliczania zasiłku macierzyńskiego. 

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia 

zasadniczego. 

6. W przypadku dwóch umów o pracę dodatek naliczany jest w kaŜdej jednostce oddzielnie. 

7. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku 

określa nauczycielowi – dyrektor szkoły, dyrektorowi – Wójt Gminy. 

ROZDZIAŁ IV. DODATEK FUNKCYJNY 

§ 9. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przyznaje się dodatek 

funkcyjny w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatki funkcyjne z pozostałych tytułów, wymienionych w rozporządzeniu przyznaje się 

w wysokości: 

1) opiekunowi staŜu     - 30 zł, 

2) wychowawcy klasy  - 50 zł, 

3) doradcy metodycznemu, nauczycielowi konsultantowi – 30 zł 

3. Dodatek funkcyjny, dla osób, o których mowa w ust.1, przysługuje równieŜ 

nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala dla dyrektora Wójt Gminy, a dla nauczycieli 

dyrektor szkoły. 

5. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje się biorąc pod uwagę: 

1) warunki organizacyjne,  

2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.: 

a) racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi, 

b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową, 

c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły, 

d) prowadzenie dokumentacji szkolnej i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły; 

3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.: 

a) wyniki klasyfikacji rocznej, 

b) wyniki egzaminów, 

c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach. 

6. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi 

przysługują wszystkie dodatki. 



§ 10. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeŜeli powierzenie 

nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca – dodatek funkcyjny przysługuje od tego dnia. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie: 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,  

2) urlopu dla poratowania zdrowia, 

3) zaprzestania pełnienia obowiązków z innych powodów. 

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

ROZDZIAŁ V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 11. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy wykonują pracę  

w warunkach określonych szczegółowo w rozporządzeniu. 

§ 12. Nauczycielom wykonującym pracę w warunkach trudnych i uciąŜliwych  przysługuje  

z tego tytułu dodatek za warunki pracy. 

2. Dodatek za pracę w trudnych warunkach w wysokości 40 % stawki godzinowej 

otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje: 

a) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze i edukacyjno-

terapeutyczne  

b) nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do 

kształcenia specjalnego. 

3. Dodatek za warunki pracy przysługuje za okres faktycznego wykonywania pracy oraz  

w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres 

urlopu wypoczynkowego. 

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

5. Wysokość dodatku za warunki pracy, ustala nauczycielom - dyrektor szkoły,  

a w stosunku do dyrektora –  Wójt Gminy Milejczyce.  

§ 13. 1. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono wykonywanie obowiązków 

pracowniczych, z którymi dodatek jest związany, a jeŜeli powierzenie obowiązków pracowniczych 

nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca – dodatek przysługuje od tego dnia. 

2. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje za okresy, w których nauczyciel faktycznie nie 

wykonywał  pracy, z którą dodatek jest związany, w szczególności z powodu: 

1) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, 

2)  innych przyczyn. 



ROZDZIAŁ VI.  WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH 

ZASTĘPSTW 

§ 14. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną 

nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli 

praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w warunkach trudnych lub uciąŜliwych) przez 

miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 

ponadwymiarowych nauczyciela. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa  

w ust. 2, ustala się mnoŜąc tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem 

do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć krótszy niŜ 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 przepisach o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia, 

oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich 

zrealizować z przyczyn leŜących po stronie pracodawcy lub innych waŜnych przyczyn,  

w szczególności w związku z: 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 

2) wyjazdem dzieci i młodzieŜy na wycieczki lub imprezy, 

3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającej nie dłuŜej niŜ 3 dni, 

4) rekolekcjami, 

5) udziałem w konferencji metodycznej 

- traktuje się jak godziny ponadwymiarowe faktycznie zrealizowane. 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których 

przypadają dni usprawiedliwione nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od 

pracy 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, gdy 

dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za kaŜdy dzień usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za 

które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie moŜe być jednak większa niŜ liczba 

godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 

6. Za kaŜdą przepracowaną efektywnie godzinę zastępstw doraźnych nauczyciel otrzymuje 

wynagrodzenie płatne zgodnie z zasadami wynagradzania za pracę w godzinach 

ponadwymiarowych. 

7. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do zapewnienia nauczania w godzinach zastępczych  

w klasach nauczania blokowego i przedmiotowego podczas nieobecności nauczyciela 

prowadzącego – od dnia zaistnienia nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne. 

8. Dyrektor szkoły moŜe wziąć godziny zastępstw doraźnych w przypadku braku 

nauczyciela do nauczania danego przedmiotu. 



9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się 

z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.  

ROZDZIAŁ VII . NAGRODY  ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

§ 15. 1. Fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 

wynosi 1 %  planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. 

2. Z budŜetu Gminy przyznawane są nagrody Wójta, a z budŜetu szkoły nagrody Dyrektora 

Szkoły. 

3. Dyrektor szkoły wydziela w budŜecie szkoły fundusz nagród Dyrektora Szkoły  

w  wysokości  0,8 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. 

4. Wójt Gminy  przygotowując budŜet, ustala fundusz nagród Wójta w wysokości 0,2 % 

planowanych  rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.  

5. Nagrody, o których mowa w ust. 2, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

W  szczególnie  uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być przyznana w innym terminie. 

6. Wysokość nagród Dyrektora, o których mowa w ust.  2  ustala Dyrektor szkoły.  

7. Wysokość nagród Wójta, o których mowa w ust. 2 ustala Wójt Gminy Milejczyce. 

8. Nagroda Dyrektora Szkoły moŜe być przyznawana nauczycielowi, który posiada  

co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3  

z wymienionych poniŜej kryteriów, a nagroda Wójta Gminy moŜe być przyznana nauczycielowi,  

który posiada wyróŜniająca ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4  

z wymienionych kryteriów: 

1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach  uczniów, 

przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

2) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdraŜania nowatorskich metod  nauczania  

i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji, 

3) 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, festiwalach wojewódzkich, ogólnopolskich, 

4) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami  

mającymi trudności w nauce, 

5) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak:  

nadanie szkole imienia, wręczenia sztandaru, dni patrona szkoły, 

6) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole przez organizowanie 

wycieczek, udziału uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,   

7) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, 

8) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy, 

9) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, 

10) wyróŜnia się w realizacji zadań wynikających z planu rozwoju szkoły, 



11)  zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji    

materialnej lub Ŝyciowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych, 

12) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii   

społecznej wśród dzieci i młodzieŜy, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

13) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,   

organizacjami stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania   

przejawów patologii społecznej i dostosowania społecznego dzieci i młodzieŜy, 

14) wyróŜnia się w realizacji zadań związanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

15) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły   

z  rodzicami,   

16) bierze udział w zorganizowanych formach  doskonalenia zawodowego, 

17) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę  

w   zawodzie nauczyciela. 

9. Nagroda Wójta Gminy moŜe być przyznana dyrektorowi  szkoły, który uzyskał znaczące   

     efekty pracy w  zakresie: 

1) osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego 

udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych, regionalnych  

i krajowych, 

2) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły, 

3) prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi, 

4) dbałości o infrastrukturę szkolną,  

5)  inicjowania róŜnorodnych działań rady pedagogicznej słuŜących podnoszeniu jakości pracy 

szkoły, 

6) prawidłowej organizacji  letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy  

w   placówce, 

7) organizowanie samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

8) współpracy ze środowiskiem, rodzicami. 

10. Nagrody Dyrektora mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole         

co najmniej 2 lat, natomiast nagrody Wójta Gminy Milejczyce mogą być przyznawane  

nauczycielom nie pełniącym funkcji  Dyrektora po przepracowaniu w szkole, co najmniej 3 lat. 

11. Z inicjatywą przyznania nagród Wójta Gminy występuje: 

1) Dyrektor Szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole, 

2) Wójt Gminy – dla dyrektora szkoły. 

      Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody oraz jej wysokości podejmuje Wójt Gminy    

Milejczyce.



12. Z inicjatywą przyznania nagrody dyrektora szkoły występuje: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców. 

      Przyznanie nagrody winno być poprzedzone uzyskaniem opinii Rady Pedagogicznej.   

      Opinia nie jest wymagana jeŜeli z inicjatywą przyznania nagrody wystąpiła Rada  

Pedagogiczna. 

      Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody oraz jej wysokości podejmuje Dyrektor Szkoły. 

ROZDZIAŁ VIII. DODATKI SOCJALNE 

§ 16. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  

zatrudnionemu na podstawie Karty Nauczyciela w szkole, połoŜonej na terenie wiejskim,  

w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługują  dodatki socjalne 

w postaci dodatku mieszkaniowego i wiejskiego. 

§ 17. 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób  

w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 

1) przy jednej osobie w rodzinie                    - 6 % 

2) przy dwóch osobach w rodzinie                - 8 % 

3) przy trzech osobach w rodzinie                 -  10 % 

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 12 %   najniŜszego wynagrodzenia. 

2. Do członków rodziny, o której mowa w ust.1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim   

zamieszkujących:  

1) małŜonka,  

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela, 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małŜonka dzieci do ukończenia 18 roku Ŝycia lub 

do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo gimnazjalnej, nie dłuŜej jednak 

niŜ do ukończenia 21 roku Ŝycia, 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małŜonka niepracujące dzieci będące studentami, 

do czasu ukończenia studiów wyŜszych, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 26 roku Ŝycia,  

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów. 

3. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim 

zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 

1. MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.  

4. Na nauczycielu spoczywa obowiązek niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły  

o zmianie liczby członków rodziny. JeŜeli dodatek pobiera dyrektor szkoły, powinien o tym 

poinformować Wójta Gminy. 



5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w 

przypadku nauczycieli, o których mowa w ust.3, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek 

przyznaje Dyrektor Szkoły, a dyrektorowi – Wójt Gminy Milejczyce. 

6. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nie jest uzaleŜnione od tytułu 

prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego. 

§ 18. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu,  

w którym nauczyciel złoŜył wniosek o jego przyznanie. 

2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresie: 

1) nie świadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia zdrowotnego, 

3)  korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach. 

3. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu. 

§ 19. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole przysługuje dodatek wiejski w wysokości  

10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.  

2. Dodatek wiejski wypłaca się z dołu. 

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 20. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki 

wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku 

funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości bez 

względu na wymiar zajęć. 

§ 21. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku 

szkolnego, na który został ustalony plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć następuje 

z datą ustania stosunku pracy z tym, Ŝe wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na 

wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego 

za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3  Karty Nauczyciela. 

 

 

 


