
UCHWAŁA NR XXV/193/09  

RADY GMINY WIELOWIEŚ  

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego 

funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez 

gminę Wielowieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 30 ust. 6 i art. 6 a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2006r., Nr 97, poz. 674) oraz przepisów rozporządzenia 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 wynagrodzenia za pracę 

w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181 z poźn.zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli - Rada Gminy Wielowieś, uchwala: 

§ 1. Ustala się regulamin określający: 

§ 2. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za: 

§ 3. DODATEK MOTYWACYJNY 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego oraz jego wysokości jest w szczególności: 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dyrektora zależna jest od kryteriów określonych w ust. 1 ze szczególnym 

uwzględnieniem działań dyrektora w zakresie: 

3. Środki na wypłatę dodatków motywacyjnych zabezpiecza się w ramach funduszu wynagrodzeń osobowych 

nauczycieli, w wysokości do 6% środków finansowych przeznaczonych corocznie na ich wynagrodzenia zasadnicze, dla 

wicedyrektorów do 20% ich wynagrodzenia zasadniczego, natomiast dla dyrektorów do 60% ich wynagrodzenia 

zasadniczego. 

4. Dodatek motywacyjny w granicach posiadanych na ten cel środków przyznaje: 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

§ 4. DODATEK FUNKCYJNY 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora ustala Wójt Gminy 

uwzględniając: 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów i nauczycieli, którzy sprawują funkcje uprawniające do takiego 

dodatku, ustalają dyrektorzy, biorąc pod uwagę złożoność powierzonych zakresami czynności obowiązków. 

3. Wysokość stawek dodatków funkcyjnych wynosi: 

4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy dla nauczycieli przedszkoli przysługuje za jeden oddział (grupę) 

niezależnie od liczny oddziałów (grup) w których nauczyciel prowadzi zajęcia. 

§ 5. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach pracy przysługuje dodatek za warunki 

pracy w wysokości 15 % stawki wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje za faktycznie przepracowane godziny. 

§ 6. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

1. Wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 

zasadniczego zgodnego z osobistym zaszeregowaniem z uwzględnieniem dodatku za trudne warunki pracy, przez 

miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć obliczonego wg ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 oblicza się mnożąc 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w Karcie 

Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co 

najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

3. Wysokość stawki za 1 godzinę ponadwymiarowo i doraźnych zastępstw podaje się z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku 

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 szkolnego, rozpoczynania 

lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących 

po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z: 

6. 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 tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają 

się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy 

tygodniowy wymiar określony w Karcie Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 , gdy dla nauczyciela 

ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej 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. 

§ 7. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ustala się w wysokości nie 

niższej niż 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. 

2. Z kwoty określonej w ust 1 - 0,80 % przeznacza się na nagrody dyrektorów, a 0,20 % na nagrody organu 

prowadzącego. 

3. Maksymalna wysokość nagrody Wójta Gminy może wynosić do 200% minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym 

4. Maksymalna wysokość nagrody dyrektora szkoły może wynosić do 150% minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

5. Nagrody przyznawane są raz w roku w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. 

6. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który spełnia jeden z następujących kryteriów: 

7. Dyrektorzy szkół i placówek powinni również poza wymaganiami określonymi w pkt 4 wykazywać się uzyskiwaniem 

znaczących efektów pracy w zakresie: 

8. Nagroda może być przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi po przepracowaniu w placówce co najmniej 1 roku. 

9. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę dla nauczyciela występuje dyrektor placówki, związki 

zawodowe, wizytator szkoły, rada pedagogiczna lub rada rodziców. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły 

może również wystąpić rada pedagogiczna, rada rodziców oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. 

10. Wnioski należy składać w terminie do 1 października każdego roku. 

11. Wniosek, o którym mowa w pkt 7 powinien zawierać dane osobowe kandydata ( imię i nazwisko, datę i miejsce 

urodzenia nazwę placówki, stanowisko, wykształcenie oraz stopień awansu zawodowego ) oraz uzasadnienie. 

12. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje pismo stwierdzające przyznanie nagrody, którego kopię 

składa się do jego akt osobowych. 

13. Decyzje o przyznaniu nagrody nauczycielom podaje się do wiadomości rady pedagogicznej. 

§ 8. NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje 

do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru 

zajęć w szkole. 

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby członków rodziny nauczyciela pozostających na jego 

utrzymaniu. 

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest, co miesiąc z dołu w wysokości: 

4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do lokalu od następnego miesiąca po miesiącu, 

w którym złożono wniosek o jego przyznanie. 

5. Dodatek przysługuje w okresie pobierania wynagrodzenia za pracę, a także w okresach: 

6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela. 

7. Nauczycielowi i wicedyrektorowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.  

8. W przypadku, gdy nauczyciel pozostaje w więcej niż jednym stosunku pracy na stanowisku nauczyciela na terenie 

Gminy Wielowieś, dodatek mieszkaniowy przysługuje mu tylko z jednego tytułu zatrudnienia. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

- wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

oraz za warunki pracy, 

- szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych 

zastępstw, 

- wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród,

- wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

1) dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,

2) dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub 

zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych wyników 

w nauce, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, 

b) osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z realizowanym 

procesem dydaktycznym, 

c) pełne rozeznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów 

potrzebujących szczególnej opieki, 

d) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe 

przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom, 

e) wprowadzanie innowacyjnych programów do procesu kształcenia i wychowania uczniów,

f) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

g) udział w komisjach przedmiotowych i innych zespołach oraz przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów,

h) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,

i) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

j) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym uwzględniających 

potrzeby uczniów, 

k) podejmowanie i udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

a) organizacji pracy szkoły, w tym organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

b) realizowania planu finansowego i pozyskania środków pozabudżetowych,

c) celowego i oszczędnego wydatkowania środków finansowych szkoły,

d) kreowania wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, w tym współpracy z rodzicami, społecznością lokalną 

i mediami, 

e) prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

f) współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego.

- nauczycielom – dyrektor szkoły w wysokości do 6% ich wynagrodzenia zasadniczego,

- zastępcy dyrektora – dyrektor szkoły w wysokości do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego,

- dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy w wysokości do 60% jego wynagrodzenia zasadniczego.

a) liczbę oddziałów w szkole,

b) warunki organizacyjne pracy szkoły.

a) dla dyrektorów placówek oświatowych 400 zł. – 780 zł.,

b) dla wicedyrektorów 295 zł. – 400 zł.,

c) dla opiekuna stażu do 55 zł.,

d) dla wychowawcy klasy, wychowawcy oddziału przedszkolnego (grupy) do 100 zł.

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

b) wyjazdem dzieci na wycieczkę, zieloną szkołę lub inną imprezę organizowaną przez szkołę,

c) chorobą dziecka nauczania indywidualnego trwającą dłużej niż jeden tydzień,

d) konferencjami metodycznymi i rekolekcjami,

- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte,

1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej: 

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

przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, 

opracowywania autorskich programów i publikacji, 

c) 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 wojewódzkich 

i ogólnopolskich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności 

w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub 

placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patron szkoły lub placówki, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, 

udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

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

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.

2) W zakresie pracy opiekuńczej i związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 

pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci 

i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia. Policją, organizacjami 

i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej 

i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki 

z rodzicami, 

e) realizuje zdania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę. 

3) prawidłowo realizuje inne zadania statutowe szkoły.

4) W zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na: 

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

a) dbałości o bazę szkolną,

b) dobrej organizację pracy szkoły,

c) współpracy ze środowiskiem placówki,

d) prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi,

e) osiągania przez placówkę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania,

f) angażowania się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

g) zdobywania dodatkowych środków finansowych dla szkoły,

h) pozyskiwania sponsorów i sojuszników dla szkoły,

i) prowadzenia lekcji lub zajęć otwartych dla innych nauczycieli,

j) prawidłowego prowadzenia nadzoru pedagogicznego,

k) wzorowego kierowania szkołą,

l) prawidłowego organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

a) dla 1 osoby – 45,00 zł.,

b) dla 2 osób – 60,00 zł.,

c) dla 3 osób – 75,00 zł.,

d) dla 4 i więcej osób – 90,00 zł.

a) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku 

gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek 

wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta, 

d) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

Przewodniczący Rady Gminy 

Wielowieś 

Marcin Marondel 
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UCHWAŁA NR XXV/193/09  

RADY GMINY WIELOWIEŚ  

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego 

funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez 

gminę Wielowieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 30 ust. 6 i art. 6 a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2006r., Nr 97, poz. 674) oraz przepisów rozporządzenia 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 wynagrodzenia za pracę 

w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181 z poźn.zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli - Rada Gminy Wielowieś, uchwala: 

§ 1. Ustala się regulamin określający: 

§ 2. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za: 

§ 3. DODATEK MOTYWACYJNY 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego oraz jego wysokości jest w szczególności: 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dyrektora zależna jest od kryteriów określonych w ust. 1 ze szczególnym 

uwzględnieniem działań dyrektora w zakresie: 

3. Środki na wypłatę dodatków motywacyjnych zabezpiecza się w ramach funduszu wynagrodzeń osobowych 

nauczycieli, w wysokości do 6% środków finansowych przeznaczonych corocznie na ich wynagrodzenia zasadnicze, dla 

wicedyrektorów do 20% ich wynagrodzenia zasadniczego, natomiast dla dyrektorów do 60% ich wynagrodzenia 

zasadniczego. 

4. Dodatek motywacyjny w granicach posiadanych na ten cel środków przyznaje: 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

§ 4. DODATEK FUNKCYJNY 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora ustala Wójt Gminy 

uwzględniając: 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów i nauczycieli, którzy sprawują funkcje uprawniające do takiego 

dodatku, ustalają dyrektorzy, biorąc pod uwagę złożoność powierzonych zakresami czynności obowiązków. 

3. Wysokość stawek dodatków funkcyjnych wynosi: 

4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy dla nauczycieli przedszkoli przysługuje za jeden oddział (grupę) 

niezależnie od liczny oddziałów (grup) w których nauczyciel prowadzi zajęcia. 

§ 5. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach pracy przysługuje dodatek za warunki 

pracy w wysokości 15 % stawki wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje za faktycznie przepracowane godziny. 

§ 6. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

1. Wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 

zasadniczego zgodnego z osobistym zaszeregowaniem z uwzględnieniem dodatku za trudne warunki pracy, przez 

miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć obliczonego wg ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 oblicza się mnożąc 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w Karcie 

Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co 

najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

3. Wysokość stawki za 1 godzinę ponadwymiarowo i doraźnych zastępstw podaje się z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku 

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 szkolnego, rozpoczynania 

lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących 

po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z: 

6. 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 tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają 

się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy 

tygodniowy wymiar określony w Karcie Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 , gdy dla nauczyciela 

ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej 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. 

§ 7. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ustala się w wysokości nie 

niższej niż 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. 

2. Z kwoty określonej w ust 1 - 0,80 % przeznacza się na nagrody dyrektorów, a 0,20 % na nagrody organu 

prowadzącego. 

3. Maksymalna wysokość nagrody Wójta Gminy może wynosić do 200% minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym 

4. Maksymalna wysokość nagrody dyrektora szkoły może wynosić do 150% minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

5. Nagrody przyznawane są raz w roku w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. 

6. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który spełnia jeden z następujących kryteriów: 

7. Dyrektorzy szkół i placówek powinni również poza wymaganiami określonymi w pkt 4 wykazywać się uzyskiwaniem 

znaczących efektów pracy w zakresie: 

8. Nagroda może być przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi po przepracowaniu w placówce co najmniej 1 roku. 

9. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę dla nauczyciela występuje dyrektor placówki, związki 

zawodowe, wizytator szkoły, rada pedagogiczna lub rada rodziców. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły 

może również wystąpić rada pedagogiczna, rada rodziców oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. 

10. Wnioski należy składać w terminie do 1 października każdego roku. 

11. Wniosek, o którym mowa w pkt 7 powinien zawierać dane osobowe kandydata ( imię i nazwisko, datę i miejsce 

urodzenia nazwę placówki, stanowisko, wykształcenie oraz stopień awansu zawodowego ) oraz uzasadnienie. 

12. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje pismo stwierdzające przyznanie nagrody, którego kopię 

składa się do jego akt osobowych. 

13. Decyzje o przyznaniu nagrody nauczycielom podaje się do wiadomości rady pedagogicznej. 

§ 8. NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje 

do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru 

zajęć w szkole. 

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby członków rodziny nauczyciela pozostających na jego 

utrzymaniu. 

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest, co miesiąc z dołu w wysokości: 

4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do lokalu od następnego miesiąca po miesiącu, 

w którym złożono wniosek o jego przyznanie. 

5. Dodatek przysługuje w okresie pobierania wynagrodzenia za pracę, a także w okresach: 

6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela. 

7. Nauczycielowi i wicedyrektorowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.  

8. W przypadku, gdy nauczyciel pozostaje w więcej niż jednym stosunku pracy na stanowisku nauczyciela na terenie 

Gminy Wielowieś, dodatek mieszkaniowy przysługuje mu tylko z jednego tytułu zatrudnienia. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

- wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

oraz za warunki pracy, 

- szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych 

zastępstw, 

- wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród,

- wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

1) dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,

2) dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub 

zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych wyników 

w nauce, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, 

b) osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z realizowanym 

procesem dydaktycznym, 

c) pełne rozeznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów 

potrzebujących szczególnej opieki, 

d) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe 

przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom, 

e) wprowadzanie innowacyjnych programów do procesu kształcenia i wychowania uczniów,

f) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

g) udział w komisjach przedmiotowych i innych zespołach oraz przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów,

h) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,

i) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

j) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym uwzględniających 

potrzeby uczniów, 

k) podejmowanie i udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

a) organizacji pracy szkoły, w tym organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

b) realizowania planu finansowego i pozyskania środków pozabudżetowych,

c) celowego i oszczędnego wydatkowania środków finansowych szkoły,

d) kreowania wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, w tym współpracy z rodzicami, społecznością lokalną 

i mediami, 

e) prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

f) współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego.

- nauczycielom – dyrektor szkoły w wysokości do 6% ich wynagrodzenia zasadniczego,

- zastępcy dyrektora – dyrektor szkoły w wysokości do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego,

- dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy w wysokości do 60% jego wynagrodzenia zasadniczego.

a) liczbę oddziałów w szkole,

b) warunki organizacyjne pracy szkoły.

a) dla dyrektorów placówek oświatowych 400 zł. – 780 zł.,

b) dla wicedyrektorów 295 zł. – 400 zł.,

c) dla opiekuna stażu do 55 zł.,

d) dla wychowawcy klasy, wychowawcy oddziału przedszkolnego (grupy) do 100 zł.

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

b) wyjazdem dzieci na wycieczkę, zieloną szkołę lub inną imprezę organizowaną przez szkołę,

c) chorobą dziecka nauczania indywidualnego trwającą dłużej niż jeden tydzień,

d) konferencjami metodycznymi i rekolekcjami,

- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte,

1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej: 

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

przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, 

opracowywania autorskich programów i publikacji, 

c) 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 wojewódzkich 

i ogólnopolskich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności 

w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub 

placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patron szkoły lub placówki, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, 

udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

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

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.

2) W zakresie pracy opiekuńczej i związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 

pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci 

i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia. Policją, organizacjami 

i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej 

i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki 

z rodzicami, 

e) realizuje zdania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę. 

3) prawidłowo realizuje inne zadania statutowe szkoły.

4) W zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na: 

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

a) dbałości o bazę szkolną,

b) dobrej organizację pracy szkoły,

c) współpracy ze środowiskiem placówki,

d) prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi,

e) osiągania przez placówkę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania,

f) angażowania się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

g) zdobywania dodatkowych środków finansowych dla szkoły,

h) pozyskiwania sponsorów i sojuszników dla szkoły,

i) prowadzenia lekcji lub zajęć otwartych dla innych nauczycieli,

j) prawidłowego prowadzenia nadzoru pedagogicznego,

k) wzorowego kierowania szkołą,

l) prawidłowego organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

a) dla 1 osoby – 45,00 zł.,

b) dla 2 osób – 60,00 zł.,

c) dla 3 osób – 75,00 zł.,

d) dla 4 i więcej osób – 90,00 zł.

a) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku 

gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek 

wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta, 

d) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

Przewodniczący Rady Gminy 

Wielowieś 

Marcin Marondel 
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UCHWAŁA NR XXV/193/09  

RADY GMINY WIELOWIEŚ  

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego 

funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez 

gminę Wielowieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 30 ust. 6 i art. 6 a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2006r., Nr 97, poz. 674) oraz przepisów rozporządzenia 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 wynagrodzenia za pracę 

w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181 z poźn.zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli - Rada Gminy Wielowieś, uchwala: 

§ 1. Ustala się regulamin określający: 

§ 2. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za: 

§ 3. DODATEK MOTYWACYJNY 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego oraz jego wysokości jest w szczególności: 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dyrektora zależna jest od kryteriów określonych w ust. 1 ze szczególnym 

uwzględnieniem działań dyrektora w zakresie: 

3. Środki na wypłatę dodatków motywacyjnych zabezpiecza się w ramach funduszu wynagrodzeń osobowych 

nauczycieli, w wysokości do 6% środków finansowych przeznaczonych corocznie na ich wynagrodzenia zasadnicze, dla 

wicedyrektorów do 20% ich wynagrodzenia zasadniczego, natomiast dla dyrektorów do 60% ich wynagrodzenia 

zasadniczego. 

4. Dodatek motywacyjny w granicach posiadanych na ten cel środków przyznaje: 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

§ 4. DODATEK FUNKCYJNY 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora ustala Wójt Gminy 

uwzględniając: 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów i nauczycieli, którzy sprawują funkcje uprawniające do takiego 

dodatku, ustalają dyrektorzy, biorąc pod uwagę złożoność powierzonych zakresami czynności obowiązków. 

3. Wysokość stawek dodatków funkcyjnych wynosi: 

4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy dla nauczycieli przedszkoli przysługuje za jeden oddział (grupę) 

niezależnie od liczny oddziałów (grup) w których nauczyciel prowadzi zajęcia. 

§ 5. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach pracy przysługuje dodatek za warunki 

pracy w wysokości 15 % stawki wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje za faktycznie przepracowane godziny. 

§ 6. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

1. Wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 

zasadniczego zgodnego z osobistym zaszeregowaniem z uwzględnieniem dodatku za trudne warunki pracy, przez 

miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć obliczonego wg ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 oblicza się mnożąc 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w Karcie 

Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co 

najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

3. Wysokość stawki za 1 godzinę ponadwymiarowo i doraźnych zastępstw podaje się z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku 

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 szkolnego, rozpoczynania 

lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących 

po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z: 

6. 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 tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają 

się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy 

tygodniowy wymiar określony w Karcie Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 , gdy dla nauczyciela 

ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej 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. 

§ 7. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ustala się w wysokości nie 

niższej niż 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. 

2. Z kwoty określonej w ust 1 - 0,80 % przeznacza się na nagrody dyrektorów, a 0,20 % na nagrody organu 

prowadzącego. 

3. Maksymalna wysokość nagrody Wójta Gminy może wynosić do 200% minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym 

4. Maksymalna wysokość nagrody dyrektora szkoły może wynosić do 150% minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

5. Nagrody przyznawane są raz w roku w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. 

6. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który spełnia jeden z następujących kryteriów: 

7. Dyrektorzy szkół i placówek powinni również poza wymaganiami określonymi w pkt 4 wykazywać się uzyskiwaniem 

znaczących efektów pracy w zakresie: 

8. Nagroda może być przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi po przepracowaniu w placówce co najmniej 1 roku. 

9. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę dla nauczyciela występuje dyrektor placówki, związki 

zawodowe, wizytator szkoły, rada pedagogiczna lub rada rodziców. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły 

może również wystąpić rada pedagogiczna, rada rodziców oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. 

10. Wnioski należy składać w terminie do 1 października każdego roku. 

11. Wniosek, o którym mowa w pkt 7 powinien zawierać dane osobowe kandydata ( imię i nazwisko, datę i miejsce 

urodzenia nazwę placówki, stanowisko, wykształcenie oraz stopień awansu zawodowego ) oraz uzasadnienie. 

12. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje pismo stwierdzające przyznanie nagrody, którego kopię 

składa się do jego akt osobowych. 

13. Decyzje o przyznaniu nagrody nauczycielom podaje się do wiadomości rady pedagogicznej. 

§ 8. NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje 

do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru 

zajęć w szkole. 

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby członków rodziny nauczyciela pozostających na jego 

utrzymaniu. 

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest, co miesiąc z dołu w wysokości: 

4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do lokalu od następnego miesiąca po miesiącu, 

w którym złożono wniosek o jego przyznanie. 

5. Dodatek przysługuje w okresie pobierania wynagrodzenia za pracę, a także w okresach: 

6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela. 

7. Nauczycielowi i wicedyrektorowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.  

8. W przypadku, gdy nauczyciel pozostaje w więcej niż jednym stosunku pracy na stanowisku nauczyciela na terenie 

Gminy Wielowieś, dodatek mieszkaniowy przysługuje mu tylko z jednego tytułu zatrudnienia. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

- wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

oraz za warunki pracy, 

- szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych 

zastępstw, 

- wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród,

- wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

1) dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,

2) dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub 

zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych wyników 

w nauce, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, 

b) osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z realizowanym 

procesem dydaktycznym, 

c) pełne rozeznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów 

potrzebujących szczególnej opieki, 

d) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe 

przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom, 

e) wprowadzanie innowacyjnych programów do procesu kształcenia i wychowania uczniów,

f) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

g) udział w komisjach przedmiotowych i innych zespołach oraz przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów,

h) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,

i) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

j) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym uwzględniających 

potrzeby uczniów, 

k) podejmowanie i udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

a) organizacji pracy szkoły, w tym organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

b) realizowania planu finansowego i pozyskania środków pozabudżetowych,

c) celowego i oszczędnego wydatkowania środków finansowych szkoły,

d) kreowania wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, w tym współpracy z rodzicami, społecznością lokalną 

i mediami, 

e) prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

f) współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego.

- nauczycielom – dyrektor szkoły w wysokości do 6% ich wynagrodzenia zasadniczego,

- zastępcy dyrektora – dyrektor szkoły w wysokości do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego,

- dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy w wysokości do 60% jego wynagrodzenia zasadniczego.

a) liczbę oddziałów w szkole,

b) warunki organizacyjne pracy szkoły.

a) dla dyrektorów placówek oświatowych 400 zł. – 780 zł.,

b) dla wicedyrektorów 295 zł. – 400 zł.,

c) dla opiekuna stażu do 55 zł.,

d) dla wychowawcy klasy, wychowawcy oddziału przedszkolnego (grupy) do 100 zł.

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

b) wyjazdem dzieci na wycieczkę, zieloną szkołę lub inną imprezę organizowaną przez szkołę,

c) chorobą dziecka nauczania indywidualnego trwającą dłużej niż jeden tydzień,

d) konferencjami metodycznymi i rekolekcjami,

- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte,

1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej: 

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

przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, 

opracowywania autorskich programów i publikacji, 

c) 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 wojewódzkich 

i ogólnopolskich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności 

w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub 

placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patron szkoły lub placówki, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, 

udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

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

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.

2) W zakresie pracy opiekuńczej i związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 

pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci 

i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia. Policją, organizacjami 

i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej 

i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki 

z rodzicami, 

e) realizuje zdania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę. 

3) prawidłowo realizuje inne zadania statutowe szkoły.

4) W zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na: 

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

a) dbałości o bazę szkolną,

b) dobrej organizację pracy szkoły,

c) współpracy ze środowiskiem placówki,

d) prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi,

e) osiągania przez placówkę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania,

f) angażowania się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

g) zdobywania dodatkowych środków finansowych dla szkoły,

h) pozyskiwania sponsorów i sojuszników dla szkoły,

i) prowadzenia lekcji lub zajęć otwartych dla innych nauczycieli,

j) prawidłowego prowadzenia nadzoru pedagogicznego,

k) wzorowego kierowania szkołą,

l) prawidłowego organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

a) dla 1 osoby – 45,00 zł.,

b) dla 2 osób – 60,00 zł.,

c) dla 3 osób – 75,00 zł.,

d) dla 4 i więcej osób – 90,00 zł.

a) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku 

gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek 

wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta, 

d) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

Przewodniczący Rady Gminy 

Wielowieś 

Marcin Marondel 
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UCHWAŁA NR XXV/193/09  

RADY GMINY WIELOWIEŚ  

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego 

funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez 

gminę Wielowieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 30 ust. 6 i art. 6 a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2006r., Nr 97, poz. 674) oraz przepisów rozporządzenia 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 wynagrodzenia za pracę 

w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181 z poźn.zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli - Rada Gminy Wielowieś, uchwala: 

§ 1. Ustala się regulamin określający: 

§ 2. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za: 

§ 3. DODATEK MOTYWACYJNY 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego oraz jego wysokości jest w szczególności: 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dyrektora zależna jest od kryteriów określonych w ust. 1 ze szczególnym 

uwzględnieniem działań dyrektora w zakresie: 

3. Środki na wypłatę dodatków motywacyjnych zabezpiecza się w ramach funduszu wynagrodzeń osobowych 

nauczycieli, w wysokości do 6% środków finansowych przeznaczonych corocznie na ich wynagrodzenia zasadnicze, dla 

wicedyrektorów do 20% ich wynagrodzenia zasadniczego, natomiast dla dyrektorów do 60% ich wynagrodzenia 

zasadniczego. 

4. Dodatek motywacyjny w granicach posiadanych na ten cel środków przyznaje: 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

§ 4. DODATEK FUNKCYJNY 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora ustala Wójt Gminy 

uwzględniając: 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów i nauczycieli, którzy sprawują funkcje uprawniające do takiego 

dodatku, ustalają dyrektorzy, biorąc pod uwagę złożoność powierzonych zakresami czynności obowiązków. 

3. Wysokość stawek dodatków funkcyjnych wynosi: 

4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy dla nauczycieli przedszkoli przysługuje za jeden oddział (grupę) 

niezależnie od liczny oddziałów (grup) w których nauczyciel prowadzi zajęcia. 

§ 5. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach pracy przysługuje dodatek za warunki 

pracy w wysokości 15 % stawki wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje za faktycznie przepracowane godziny. 

§ 6. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

1. Wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 

zasadniczego zgodnego z osobistym zaszeregowaniem z uwzględnieniem dodatku za trudne warunki pracy, przez 

miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć obliczonego wg ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 oblicza się mnożąc 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w Karcie 

Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co 

najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

3. Wysokość stawki za 1 godzinę ponadwymiarowo i doraźnych zastępstw podaje się z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku 

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 szkolnego, rozpoczynania 

lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących 

po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z: 

6. 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 tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają 

się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy 

tygodniowy wymiar określony w Karcie Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 , gdy dla nauczyciela 

ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej 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. 

§ 7. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ustala się w wysokości nie 

niższej niż 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. 

2. Z kwoty określonej w ust 1 - 0,80 % przeznacza się na nagrody dyrektorów, a 0,20 % na nagrody organu 

prowadzącego. 

3. Maksymalna wysokość nagrody Wójta Gminy może wynosić do 200% minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym 

4. Maksymalna wysokość nagrody dyrektora szkoły może wynosić do 150% minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

5. Nagrody przyznawane są raz w roku w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. 

6. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który spełnia jeden z następujących kryteriów: 

7. Dyrektorzy szkół i placówek powinni również poza wymaganiami określonymi w pkt 4 wykazywać się uzyskiwaniem 

znaczących efektów pracy w zakresie: 

8. Nagroda może być przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi po przepracowaniu w placówce co najmniej 1 roku. 

9. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę dla nauczyciela występuje dyrektor placówki, związki 

zawodowe, wizytator szkoły, rada pedagogiczna lub rada rodziców. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły 

może również wystąpić rada pedagogiczna, rada rodziców oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. 

10. Wnioski należy składać w terminie do 1 października każdego roku. 

11. Wniosek, o którym mowa w pkt 7 powinien zawierać dane osobowe kandydata ( imię i nazwisko, datę i miejsce 

urodzenia nazwę placówki, stanowisko, wykształcenie oraz stopień awansu zawodowego ) oraz uzasadnienie. 

12. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje pismo stwierdzające przyznanie nagrody, którego kopię 

składa się do jego akt osobowych. 

13. Decyzje o przyznaniu nagrody nauczycielom podaje się do wiadomości rady pedagogicznej. 

§ 8. NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje 

do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru 

zajęć w szkole. 

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby członków rodziny nauczyciela pozostających na jego 

utrzymaniu. 

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest, co miesiąc z dołu w wysokości: 

4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do lokalu od następnego miesiąca po miesiącu, 

w którym złożono wniosek o jego przyznanie. 

5. Dodatek przysługuje w okresie pobierania wynagrodzenia za pracę, a także w okresach: 

6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela. 

7. Nauczycielowi i wicedyrektorowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.  

8. W przypadku, gdy nauczyciel pozostaje w więcej niż jednym stosunku pracy na stanowisku nauczyciela na terenie 

Gminy Wielowieś, dodatek mieszkaniowy przysługuje mu tylko z jednego tytułu zatrudnienia. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

- wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

oraz za warunki pracy, 

- szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych 

zastępstw, 

- wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród,

- wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

1) dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,

2) dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub 

zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych wyników 

w nauce, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, 

b) osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z realizowanym 

procesem dydaktycznym, 

c) pełne rozeznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów 

potrzebujących szczególnej opieki, 

d) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe 

przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom, 

e) wprowadzanie innowacyjnych programów do procesu kształcenia i wychowania uczniów,

f) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

g) udział w komisjach przedmiotowych i innych zespołach oraz przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów,

h) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,

i) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

j) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym uwzględniających 

potrzeby uczniów, 

k) podejmowanie i udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

a) organizacji pracy szkoły, w tym organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

b) realizowania planu finansowego i pozyskania środków pozabudżetowych,

c) celowego i oszczędnego wydatkowania środków finansowych szkoły,

d) kreowania wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, w tym współpracy z rodzicami, społecznością lokalną 

i mediami, 

e) prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

f) współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego.

- nauczycielom – dyrektor szkoły w wysokości do 6% ich wynagrodzenia zasadniczego,

- zastępcy dyrektora – dyrektor szkoły w wysokości do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego,

- dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy w wysokości do 60% jego wynagrodzenia zasadniczego.

a) liczbę oddziałów w szkole,

b) warunki organizacyjne pracy szkoły.

a) dla dyrektorów placówek oświatowych 400 zł. – 780 zł.,

b) dla wicedyrektorów 295 zł. – 400 zł.,

c) dla opiekuna stażu do 55 zł.,

d) dla wychowawcy klasy, wychowawcy oddziału przedszkolnego (grupy) do 100 zł.

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

b) wyjazdem dzieci na wycieczkę, zieloną szkołę lub inną imprezę organizowaną przez szkołę,

c) chorobą dziecka nauczania indywidualnego trwającą dłużej niż jeden tydzień,

d) konferencjami metodycznymi i rekolekcjami,

- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte,

1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej: 

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

przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, 

opracowywania autorskich programów i publikacji, 

c) 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 wojewódzkich 

i ogólnopolskich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności 

w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub 

placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patron szkoły lub placówki, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, 

udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

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

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.

2) W zakresie pracy opiekuńczej i związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 

pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci 

i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia. Policją, organizacjami 

i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej 

i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki 

z rodzicami, 

e) realizuje zdania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę. 

3) prawidłowo realizuje inne zadania statutowe szkoły.

4) W zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na: 

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

a) dbałości o bazę szkolną,

b) dobrej organizację pracy szkoły,

c) współpracy ze środowiskiem placówki,

d) prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi,

e) osiągania przez placówkę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania,

f) angażowania się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

g) zdobywania dodatkowych środków finansowych dla szkoły,

h) pozyskiwania sponsorów i sojuszników dla szkoły,

i) prowadzenia lekcji lub zajęć otwartych dla innych nauczycieli,

j) prawidłowego prowadzenia nadzoru pedagogicznego,

k) wzorowego kierowania szkołą,

l) prawidłowego organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

a) dla 1 osoby – 45,00 zł.,

b) dla 2 osób – 60,00 zł.,

c) dla 3 osób – 75,00 zł.,

d) dla 4 i więcej osób – 90,00 zł.

a) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku 

gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek 

wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta, 

d) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

Przewodniczący Rady Gminy 

Wielowieś 

Marcin Marondel 
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UCHWAŁA NR XXV/193/09  

RADY GMINY WIELOWIEŚ  

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego 

funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez 

gminę Wielowieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 30 ust. 6 i art. 6 a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2006r., Nr 97, poz. 674) oraz przepisów rozporządzenia 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 wynagrodzenia za pracę 

w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181 z poźn.zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli - Rada Gminy Wielowieś, uchwala: 

§ 1. Ustala się regulamin określający: 

§ 2. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za: 

§ 3. DODATEK MOTYWACYJNY 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego oraz jego wysokości jest w szczególności: 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dyrektora zależna jest od kryteriów określonych w ust. 1 ze szczególnym 

uwzględnieniem działań dyrektora w zakresie: 

3. Środki na wypłatę dodatków motywacyjnych zabezpiecza się w ramach funduszu wynagrodzeń osobowych 

nauczycieli, w wysokości do 6% środków finansowych przeznaczonych corocznie na ich wynagrodzenia zasadnicze, dla 

wicedyrektorów do 20% ich wynagrodzenia zasadniczego, natomiast dla dyrektorów do 60% ich wynagrodzenia 

zasadniczego. 

4. Dodatek motywacyjny w granicach posiadanych na ten cel środków przyznaje: 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

§ 4. DODATEK FUNKCYJNY 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora ustala Wójt Gminy 

uwzględniając: 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów i nauczycieli, którzy sprawują funkcje uprawniające do takiego 

dodatku, ustalają dyrektorzy, biorąc pod uwagę złożoność powierzonych zakresami czynności obowiązków. 

3. Wysokość stawek dodatków funkcyjnych wynosi: 

4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy dla nauczycieli przedszkoli przysługuje za jeden oddział (grupę) 

niezależnie od liczny oddziałów (grup) w których nauczyciel prowadzi zajęcia. 

§ 5. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach pracy przysługuje dodatek za warunki 

pracy w wysokości 15 % stawki wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje za faktycznie przepracowane godziny. 

§ 6. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

1. Wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 

zasadniczego zgodnego z osobistym zaszeregowaniem z uwzględnieniem dodatku za trudne warunki pracy, przez 

miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć obliczonego wg ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 oblicza się mnożąc 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w Karcie 

Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co 

najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

3. Wysokość stawki za 1 godzinę ponadwymiarowo i doraźnych zastępstw podaje się z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku 

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 szkolnego, rozpoczynania 

lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących 

po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z: 

6. 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 tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają 

się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy 

tygodniowy wymiar określony w Karcie Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 , gdy dla nauczyciela 

ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej 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. 

§ 7. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ustala się w wysokości nie 

niższej niż 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. 

2. Z kwoty określonej w ust 1 - 0,80 % przeznacza się na nagrody dyrektorów, a 0,20 % na nagrody organu 

prowadzącego. 

3. Maksymalna wysokość nagrody Wójta Gminy może wynosić do 200% minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym 

4. Maksymalna wysokość nagrody dyrektora szkoły może wynosić do 150% minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

5. Nagrody przyznawane są raz w roku w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. 

6. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który spełnia jeden z następujących kryteriów: 

7. Dyrektorzy szkół i placówek powinni również poza wymaganiami określonymi w pkt 4 wykazywać się uzyskiwaniem 

znaczących efektów pracy w zakresie: 

8. Nagroda może być przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi po przepracowaniu w placówce co najmniej 1 roku. 

9. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę dla nauczyciela występuje dyrektor placówki, związki 

zawodowe, wizytator szkoły, rada pedagogiczna lub rada rodziców. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły 

może również wystąpić rada pedagogiczna, rada rodziców oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. 

10. Wnioski należy składać w terminie do 1 października każdego roku. 

11. Wniosek, o którym mowa w pkt 7 powinien zawierać dane osobowe kandydata ( imię i nazwisko, datę i miejsce 

urodzenia nazwę placówki, stanowisko, wykształcenie oraz stopień awansu zawodowego ) oraz uzasadnienie. 

12. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje pismo stwierdzające przyznanie nagrody, którego kopię 

składa się do jego akt osobowych. 

13. Decyzje o przyznaniu nagrody nauczycielom podaje się do wiadomości rady pedagogicznej. 

§ 8. NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje 

do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru 

zajęć w szkole. 

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby członków rodziny nauczyciela pozostających na jego 

utrzymaniu. 

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest, co miesiąc z dołu w wysokości: 

4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do lokalu od następnego miesiąca po miesiącu, 

w którym złożono wniosek o jego przyznanie. 

5. Dodatek przysługuje w okresie pobierania wynagrodzenia za pracę, a także w okresach: 

6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela. 

7. Nauczycielowi i wicedyrektorowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.  

8. W przypadku, gdy nauczyciel pozostaje w więcej niż jednym stosunku pracy na stanowisku nauczyciela na terenie 

Gminy Wielowieś, dodatek mieszkaniowy przysługuje mu tylko z jednego tytułu zatrudnienia. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

- wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

oraz za warunki pracy, 

- szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych 

zastępstw, 

- wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród,

- wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

1) dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,

2) dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub 

zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych wyników 

w nauce, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, 

b) osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z realizowanym 

procesem dydaktycznym, 

c) pełne rozeznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów 

potrzebujących szczególnej opieki, 

d) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe 

przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom, 

e) wprowadzanie innowacyjnych programów do procesu kształcenia i wychowania uczniów,

f) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

g) udział w komisjach przedmiotowych i innych zespołach oraz przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów,

h) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,

i) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

j) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym uwzględniających 

potrzeby uczniów, 

k) podejmowanie i udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

a) organizacji pracy szkoły, w tym organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

b) realizowania planu finansowego i pozyskania środków pozabudżetowych,

c) celowego i oszczędnego wydatkowania środków finansowych szkoły,

d) kreowania wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, w tym współpracy z rodzicami, społecznością lokalną 

i mediami, 

e) prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

f) współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego.

- nauczycielom – dyrektor szkoły w wysokości do 6% ich wynagrodzenia zasadniczego,

- zastępcy dyrektora – dyrektor szkoły w wysokości do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego,

- dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy w wysokości do 60% jego wynagrodzenia zasadniczego.

a) liczbę oddziałów w szkole,

b) warunki organizacyjne pracy szkoły.

a) dla dyrektorów placówek oświatowych 400 zł. – 780 zł.,

b) dla wicedyrektorów 295 zł. – 400 zł.,

c) dla opiekuna stażu do 55 zł.,

d) dla wychowawcy klasy, wychowawcy oddziału przedszkolnego (grupy) do 100 zł.

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

b) wyjazdem dzieci na wycieczkę, zieloną szkołę lub inną imprezę organizowaną przez szkołę,

c) chorobą dziecka nauczania indywidualnego trwającą dłużej niż jeden tydzień,

d) konferencjami metodycznymi i rekolekcjami,

- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte,

1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej: 

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

przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, 

opracowywania autorskich programów i publikacji, 

c) 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 wojewódzkich 

i ogólnopolskich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności 

w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub 

placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patron szkoły lub placówki, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, 

udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

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

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.

2) W zakresie pracy opiekuńczej i związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 

pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci 

i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia. Policją, organizacjami 

i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej 

i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki 

z rodzicami, 

e) realizuje zdania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę. 

3) prawidłowo realizuje inne zadania statutowe szkoły.

4) W zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na: 

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

a) dbałości o bazę szkolną,

b) dobrej organizację pracy szkoły,

c) współpracy ze środowiskiem placówki,

d) prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi,

e) osiągania przez placówkę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania,

f) angażowania się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

g) zdobywania dodatkowych środków finansowych dla szkoły,

h) pozyskiwania sponsorów i sojuszników dla szkoły,

i) prowadzenia lekcji lub zajęć otwartych dla innych nauczycieli,

j) prawidłowego prowadzenia nadzoru pedagogicznego,

k) wzorowego kierowania szkołą,

l) prawidłowego organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

a) dla 1 osoby – 45,00 zł.,

b) dla 2 osób – 60,00 zł.,

c) dla 3 osób – 75,00 zł.,

d) dla 4 i więcej osób – 90,00 zł.

a) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku 

gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek 

wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta, 

d) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

Przewodniczący Rady Gminy 

Wielowieś 

Marcin Marondel 
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UCHWAŁA NR XXV/193/09  

RADY GMINY WIELOWIEŚ  

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego 

funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez 

gminę Wielowieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 30 ust. 6 i art. 6 a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2006r., Nr 97, poz. 674) oraz przepisów rozporządzenia 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 wynagrodzenia za pracę 

w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181 z poźn.zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli - Rada Gminy Wielowieś, uchwala: 

§ 1. Ustala się regulamin określający: 

§ 2. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za: 

§ 3. DODATEK MOTYWACYJNY 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego oraz jego wysokości jest w szczególności: 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dyrektora zależna jest od kryteriów określonych w ust. 1 ze szczególnym 

uwzględnieniem działań dyrektora w zakresie: 

3. Środki na wypłatę dodatków motywacyjnych zabezpiecza się w ramach funduszu wynagrodzeń osobowych 

nauczycieli, w wysokości do 6% środków finansowych przeznaczonych corocznie na ich wynagrodzenia zasadnicze, dla 

wicedyrektorów do 20% ich wynagrodzenia zasadniczego, natomiast dla dyrektorów do 60% ich wynagrodzenia 

zasadniczego. 

4. Dodatek motywacyjny w granicach posiadanych na ten cel środków przyznaje: 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

§ 4. DODATEK FUNKCYJNY 

1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora ustala Wójt Gminy 

uwzględniając: 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów i nauczycieli, którzy sprawują funkcje uprawniające do takiego 

dodatku, ustalają dyrektorzy, biorąc pod uwagę złożoność powierzonych zakresami czynności obowiązków. 

3. Wysokość stawek dodatków funkcyjnych wynosi: 

4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy dla nauczycieli przedszkoli przysługuje za jeden oddział (grupę) 

niezależnie od liczny oddziałów (grup) w których nauczyciel prowadzi zajęcia. 

§ 5. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach pracy przysługuje dodatek za warunki 

pracy w wysokości 15 % stawki wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje za faktycznie przepracowane godziny. 

§ 6. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

1. Wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 

zasadniczego zgodnego z osobistym zaszeregowaniem z uwzględnieniem dodatku za trudne warunki pracy, przez 

miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć obliczonego wg ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 oblicza się mnożąc 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w Karcie 

Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co 

najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

3. Wysokość stawki za 1 godzinę ponadwymiarowo i doraźnych zastępstw podaje się z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku 

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 szkolnego, rozpoczynania 

lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących 

po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z: 

6. 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 tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają 

się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy 

tygodniowy wymiar określony w Karcie Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 , gdy dla nauczyciela 

ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej 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. 

§ 7. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ustala się w wysokości nie 

niższej niż 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. 

2. Z kwoty określonej w ust 1 - 0,80 % przeznacza się na nagrody dyrektorów, a 0,20 % na nagrody organu 

prowadzącego. 

3. Maksymalna wysokość nagrody Wójta Gminy może wynosić do 200% minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym 

4. Maksymalna wysokość nagrody dyrektora szkoły może wynosić do 150% minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

5. Nagrody przyznawane są raz w roku w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. 

6. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który spełnia jeden z następujących kryteriów: 

7. Dyrektorzy szkół i placówek powinni również poza wymaganiami określonymi w pkt 4 wykazywać się uzyskiwaniem 

znaczących efektów pracy w zakresie: 

8. Nagroda może być przyznana nauczycielowi lub dyrektorowi po przepracowaniu w placówce co najmniej 1 roku. 

9. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego szkołę dla nauczyciela występuje dyrektor placówki, związki 

zawodowe, wizytator szkoły, rada pedagogiczna lub rada rodziców. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły 

może również wystąpić rada pedagogiczna, rada rodziców oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. 

10. Wnioski należy składać w terminie do 1 października każdego roku. 

11. Wniosek, o którym mowa w pkt 7 powinien zawierać dane osobowe kandydata ( imię i nazwisko, datę i miejsce 

urodzenia nazwę placówki, stanowisko, wykształcenie oraz stopień awansu zawodowego ) oraz uzasadnienie. 

12. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje pismo stwierdzające przyznanie nagrody, którego kopię 

składa się do jego akt osobowych. 

13. Decyzje o przyznaniu nagrody nauczycielom podaje się do wiadomości rady pedagogicznej. 

§ 8. NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje 

do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru 

zajęć w szkole. 

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby członków rodziny nauczyciela pozostających na jego 

utrzymaniu. 

3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest, co miesiąc z dołu w wysokości: 

4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do lokalu od następnego miesiąca po miesiącu, 

w którym złożono wniosek o jego przyznanie. 

5. Dodatek przysługuje w okresie pobierania wynagrodzenia za pracę, a także w okresach: 

6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela. 

7. Nauczycielowi i wicedyrektorowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.  

8. W przypadku, gdy nauczyciel pozostaje w więcej niż jednym stosunku pracy na stanowisku nauczyciela na terenie 

Gminy Wielowieś, dodatek mieszkaniowy przysługuje mu tylko z jednego tytułu zatrudnienia. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

- wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

oraz za warunki pracy, 

- szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych 

zastępstw, 

- wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród,

- wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

1) dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,

2) dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub 

zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych wyników 

w nauce, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, 

b) osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z realizowanym 

procesem dydaktycznym, 

c) pełne rozeznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów 

potrzebujących szczególnej opieki, 

d) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe 

przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom, 

e) wprowadzanie innowacyjnych programów do procesu kształcenia i wychowania uczniów,

f) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

g) udział w komisjach przedmiotowych i innych zespołach oraz przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów,

h) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,

i) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

j) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym uwzględniających 

potrzeby uczniów, 

k) podejmowanie i udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

a) organizacji pracy szkoły, w tym organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

b) realizowania planu finansowego i pozyskania środków pozabudżetowych,

c) celowego i oszczędnego wydatkowania środków finansowych szkoły,

d) kreowania wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, w tym współpracy z rodzicami, społecznością lokalną 

i mediami, 

e) prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

f) współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego.

- nauczycielom – dyrektor szkoły w wysokości do 6% ich wynagrodzenia zasadniczego,

- zastępcy dyrektora – dyrektor szkoły w wysokości do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego,

- dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy w wysokości do 60% jego wynagrodzenia zasadniczego.

a) liczbę oddziałów w szkole,

b) warunki organizacyjne pracy szkoły.

a) dla dyrektorów placówek oświatowych 400 zł. – 780 zł.,

b) dla wicedyrektorów 295 zł. – 400 zł.,

c) dla opiekuna stażu do 55 zł.,

d) dla wychowawcy klasy, wychowawcy oddziału przedszkolnego (grupy) do 100 zł.

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

b) wyjazdem dzieci na wycieczkę, zieloną szkołę lub inną imprezę organizowaną przez szkołę,

c) chorobą dziecka nauczania indywidualnego trwającą dłużej niż jeden tydzień,

d) konferencjami metodycznymi i rekolekcjami,

- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte,

1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej: 

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

przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, 

opracowywania autorskich programów i publikacji, 

c) 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 wojewódzkich 

i ogólnopolskich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności 

w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub 

placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patron szkoły lub placówki, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, 

udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach, 

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

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.

2) W zakresie pracy opiekuńczej i związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 

pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci 

i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia. Policją, organizacjami 

i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej 

i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki 

z rodzicami, 

e) realizuje zdania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę. 

3) prawidłowo realizuje inne zadania statutowe szkoły.

4) W zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na: 

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

a) dbałości o bazę szkolną,

b) dobrej organizację pracy szkoły,

c) współpracy ze środowiskiem placówki,

d) prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi,

e) osiągania przez placówkę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania,

f) angażowania się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

g) zdobywania dodatkowych środków finansowych dla szkoły,

h) pozyskiwania sponsorów i sojuszników dla szkoły,

i) prowadzenia lekcji lub zajęć otwartych dla innych nauczycieli,

j) prawidłowego prowadzenia nadzoru pedagogicznego,

k) wzorowego kierowania szkołą,

l) prawidłowego organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

a) dla 1 osoby – 45,00 zł.,

b) dla 2 osób – 60,00 zł.,

c) dla 3 osób – 75,00 zł.,

d) dla 4 i więcej osób – 90,00 zł.

a) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku 

gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek 

wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta, 

d) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

Przewodniczący Rady Gminy 

Wielowieś 

Marcin Marondel 
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