
UCHWAŁA NR XXXVI/336/10  

RADY GMINY GODÓW  

z dnia 25 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym. 

 

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

gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 30 ust. 6 ,
art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ) oraz po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

RADA GMINY GODÓW UCHWALA: 

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
Gmina Godów jest organem prowadzącym w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§  2 .  Traci moc uchwała nr XXXIV/322/09 Rady Gminy Godów z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
Gmina Godów jest organem prowadzącym.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   4 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r.  

Antoni Tomas  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

DLA KTÓRYCH GMINA GODÓW JEST ORGANEM PROWADZĄCYM  

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

DZIAŁ II. DODATEK MOTYWACYJNY  

§ 2. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których
mowa w rozporządzeniu oraz w § 4 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora może być przyznany dodatek motywacyjny.  

§ 3. . Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy. 
2. Dyrektor może otrzymać  dodatek motywacyjny w wysokości do 11% otrzymywanego wynagrodzenia

zasadniczego określonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu.  

3. Nauczyciel może otrzymać  dodatek motywacyjny w wysokości do 6% otrzymywanego wynagrodzenia

zasadniczego określonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu.  

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się  na czas określony – nie krótszy niż  2 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy.  

DZIAŁ III. DODATEK FUNKCYJNY  

§ 5. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala organ prowadzący szkołę,  a dla nauczyciela
zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze określone w statucie szkoły - dyrektor,

uwzględniając: 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły ustala się wysokość dodatku funkcyjnego

wg poniższej tabeli: 

3. Wysokoś ć  dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych przewidzianych
w statucie szkoły ustala dyrektor według poniższej tabeli: 

§ 6. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie niżej wymienionych

funkcji ustala dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy w następujący sposób: 

2. Przy zbiegu prawa do dodatku funkcyjnego z więcej tytułów nauczyciel zachowuje prawo do każdego

dodatku.  

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu
przez nauczyciela, nad którym pełniono opiekę.  Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpoczęcia

kontynuacji stażu przez nauczyciela podlegającego opiece.  

4. Dodatek funkcyjny za miesiąc, w którym nastąpiła przerwa w stażu, o której mowa w ust. 4, pomniejsza się
proporcjonalnie do liczby dni, w których nauczyciel nie pełnił funkcji opiekuna stażu.  

§ 7 .  1. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi placówki od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu nieobecności dyrektora z przyczyn
innych niż urlop wypoczynkowy. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu choroby, macierzyństwa, urlopu

dla poratowania zdrowia, bądź  konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem bądź
członkiem rodziny.  

3. Dodatek funkcyjny za miesiąc, w którym nastąpiły nieobecności w pracy, o których mowa w ust. 3,
pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.  

DZIAŁ IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY  

§  8 .  1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych

warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela
w wysokości 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego określonego dla

poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu. 

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny i w wysokości

proporcjonalnej do realizowanego przez nauczyciela czasu pracy w tych warunkach.  
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest

związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres

urlopu wypoczynkowego.  

DZIAŁ V. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT  

§ 9. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33
ust. 1 Karty Nauczyciela, rozporządzeniu oraz na warunkach niniejszego paragrafu. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi: 

DZIAŁ VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH ZASTĘPSTW  

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną  godzinę ponadwymiarową  i godzinę  doraźnego zastępstwa oblicza się,

z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną  nauczycielowi stawkę  wynagrodzenia zasadniczego (łącznie

z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa

odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,  ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych

lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę  godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa
w ust. 1 i 2, ustala się  mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zaję ć  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. 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.  
4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł  ich zrealizować
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z: 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w pkt 3 i 4 - za podstawę
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony

w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4, gdy dla 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.  
6. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczniami wyjeżdżającymi

do innej miejscowości w ramach tzw. zielonych szkół,  jak za 4 godziny ponadwymiarowe za jeden tydzień
pobytu ( siedem dni ).  

7. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki całodobowej nad uczniami

wyjeżdżającymi na wielodniowe wycieczki szkolne w wysokości 25 zł.  brutto za każdy dzień,  zaczynając od

drugiego dnia wycieczki.  

8. Nauczycielom sprawującym opiekę  nad uczniami w czasie tzw. zielonych szkół  i wycieczek szkolnych
przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły na

dany rok.  

DZIAŁ VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD  

§ 11. 1. Nauczycielom wypłacane będą  nagrody z funduszu nagród na zasadach określonych w odrębnej

uchwale. 

2. Ustala się następujące wysokości nagród: 

3. Nagrody są  przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w szczególnie uzasadnionych
przypadkach w innym terminie, według zasady, że kandydat do nagrody pracuje w danej placówce co
najmniej jeden rok.  

DZIAŁ VIII. DODATEK MIESZKANIOWY  

§   12 .  Nauczycielowi spełniającymi warunki określone w art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela przysługuje

nauczycielski dodatek mieszkaniowy, wypłacany miesięcznie w następującej wysokości: 

§ 13. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do

zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.  

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

§ 15. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela. 

2. Nauczycielowi przyznaje nauczycielski dodatek mieszkaniowy dyrektor, a dyrektorowi szkoły  – Wójt
Gminy.  

3. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,

w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.  
4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje jeden nauczycielski dodatek mieszkaniowy,

wypłacany przez wskazanego pracodawcę.  

DZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 16. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVI/336/10 

Rady Gminy Godów 

z dnia 25 stycznia 2010 r.

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ), 

2) rozporządzeniu - rozumie się  przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydawane na

podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

3) szkole – należy rozumieć  przez to przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Godów, 

4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć  dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której
mowa w pkt 3, 

5) nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3, 

6) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

7) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć  tygodniowy obowiązkowy

wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6,
art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności: 

a) osiągnięć  edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy
nauczyciela, 

b) osiągnię ć  w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań,  związanych

z realizowanym procesem dydaktycznym; 

2) uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności: 

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw

odpowiedzialnośc i  za  własną  edukację,  planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą  oraz

właściwych postaw moralnych i społecznych, 

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

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

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

pomoc socjalną; 

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
a w szczególności: 

a) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; 

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
w tym w szczególności: 

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział  w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych, 

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub organizacji uczniowskich działających

w szkole, 

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zaję ć  pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym
uwzględniających potrzeby uczniów, 

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

f) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły;

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań  i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w
szczególności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych zadań,

c) umiejętne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi szkoły,

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

szkolne, 

e) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły,

f) dbałość o właściwy klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie problemów wychowawczych,
podejmowanie efektywnych działań  profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, 

g) obecnoś ć  szkoły   w  środowisku lokalnym, udział  w imprezach, konkursach i przeglądach

organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi, 

h) podejmowanie działań  motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, 

i) właściwa polityka kadrowa,

j) podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły,

k) tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań  dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych szkoły, 

l) prowadzenie nowatorskich działań pedagogicznych, np. programy autorskie, innowacje pedagogiczne,

m) współpraca z organem prowadzącym lub bezpośrednim przełożonym,

n) podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych i kierowniczych w okresie sprawowania funkcji,

o) tworzenie dobrej atmosfery pracy i życzliwości wobec współpracowników i uczniów,

p) aktywna współpraca z organami gminy, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży; 

6) realizowanie w szkole zadań  edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący

priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności: 

a) realizacja zadań  i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział  i rolę  szkoły w środowisku

lokalnym. 

1) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

2) wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.

3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,

4) wielkość szkoły i jej strukturę  organizacyjną  (  np. ilość oddziałów, liczbę  uczniów, liczbę  pracowników
administracji i obsługi ), 

lp ilość oddziałów % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego 

z przygotowaniem pedagogicznym

1 Przedszkole

a od 1 do 2 oddziałów 12 - 21

b od 3 do 4 oddziałów 21 - 30

2 Szkoły pozostałych typów

a od 6 do 12 
oddziałów

21 - 31

b od 13 do 24 

oddziałów
31 - 41

c 0d 25 do 28 

oddziałów
41 - 51

lp zajmowane stanowisko % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra 

z przygotowaniem pedagogicznym

1 Wicedyrektor szkoły

a od 6 do 12 oddziałów 16 - 25

b od 13 do 24 oddziałów 25 - 33

c od 25 do 28 oddziałów 33 - 41

2 Inne stanowisko 

kierownicze

9

1) wychowawca klasy liczącej: 

a) do  15  uczn iów  - 1,8% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

b) od 16 do 20 uczniów – 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

c) od  21   i  w ięc e j  - 2,3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

2) opiekun stażu  – 1,4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

3) doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant – 3,6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

mianowanego magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

a) za okres urlopu dla poratowania zdrowia;

b) za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

c) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby lub konieczności

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy szkolne,

3) rekolekcjami,

4) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, do czasu powzięcia przez nauczyciela informacji o chorobie
dziecka, 

5) delegacją służbową traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

1) nagroda przyznawana przez dyrektora – do 2500 zł.

2) nagroda przyznawana przez Wójta – do 3000 zł.

1) przy jednej osobie w rodzinie - 10 zł.

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 15 zł.

3) przy trzech osobach w rodzinie - 20 zł.

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 25 zł.

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej:

w przypadku jednak, 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 była zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

Antoni Tomas  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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UCHWAŁA NR XXXVI/336/10  

RADY GMINY GODÓW  

z dnia 25 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym. 

 

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

gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 30 ust. 6 ,
art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ) oraz po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

RADA GMINY GODÓW UCHWALA: 

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
Gmina Godów jest organem prowadzącym w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§  2 .  Traci moc uchwała nr XXXIV/322/09 Rady Gminy Godów z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
Gmina Godów jest organem prowadzącym.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   4 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r.  

Antoni Tomas  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

DLA KTÓRYCH GMINA GODÓW JEST ORGANEM PROWADZĄCYM  

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

DZIAŁ II. DODATEK MOTYWACYJNY  

§ 2. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których
mowa w rozporządzeniu oraz w § 4 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora może być przyznany dodatek motywacyjny.  

§ 3. . Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy. 
2. Dyrektor może otrzymać  dodatek motywacyjny w wysokości do 11% otrzymywanego wynagrodzenia

zasadniczego określonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu.  

3. Nauczyciel może otrzymać  dodatek motywacyjny w wysokości do 6% otrzymywanego wynagrodzenia

zasadniczego określonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu.  

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się  na czas określony – nie krótszy niż  2 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy.  

DZIAŁ III. DODATEK FUNKCYJNY  

§ 5. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala organ prowadzący szkołę,  a dla nauczyciela
zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze określone w statucie szkoły - dyrektor,

uwzględniając: 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły ustala się wysokość dodatku funkcyjnego

wg poniższej tabeli: 

3. Wysokoś ć  dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych przewidzianych
w statucie szkoły ustala dyrektor według poniższej tabeli: 

§ 6. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie niżej wymienionych

funkcji ustala dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy w następujący sposób: 

2. Przy zbiegu prawa do dodatku funkcyjnego z więcej tytułów nauczyciel zachowuje prawo do każdego

dodatku.  

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu
przez nauczyciela, nad którym pełniono opiekę.  Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpoczęcia

kontynuacji stażu przez nauczyciela podlegającego opiece.  

4. Dodatek funkcyjny za miesiąc, w którym nastąpiła przerwa w stażu, o której mowa w ust. 4, pomniejsza się
proporcjonalnie do liczby dni, w których nauczyciel nie pełnił funkcji opiekuna stażu.  

§ 7 .  1. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi placówki od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu nieobecności dyrektora z przyczyn
innych niż urlop wypoczynkowy. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu choroby, macierzyństwa, urlopu

dla poratowania zdrowia, bądź  konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem bądź
członkiem rodziny.  

3. Dodatek funkcyjny za miesiąc, w którym nastąpiły nieobecności w pracy, o których mowa w ust. 3,
pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.  

DZIAŁ IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY  

§  8 .  1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych

warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela
w wysokości 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego określonego dla

poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu. 

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny i w wysokości

proporcjonalnej do realizowanego przez nauczyciela czasu pracy w tych warunkach.  
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest

związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres

urlopu wypoczynkowego.  

DZIAŁ V. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT  

§ 9. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33
ust. 1 Karty Nauczyciela, rozporządzeniu oraz na warunkach niniejszego paragrafu. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi: 

DZIAŁ VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH ZASTĘPSTW  

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną  godzinę ponadwymiarową  i godzinę  doraźnego zastępstwa oblicza się,

z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną  nauczycielowi stawkę  wynagrodzenia zasadniczego (łącznie

z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa

odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,  ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych

lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę  godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa
w ust. 1 i 2, ustala się  mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zaję ć  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. 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.  
4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł  ich zrealizować
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z: 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w pkt 3 i 4 - za podstawę
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony

w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4, gdy dla 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.  
6. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczniami wyjeżdżającymi

do innej miejscowości w ramach tzw. zielonych szkół,  jak za 4 godziny ponadwymiarowe za jeden tydzień
pobytu ( siedem dni ).  

7. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki całodobowej nad uczniami

wyjeżdżającymi na wielodniowe wycieczki szkolne w wysokości 25 zł.  brutto za każdy dzień,  zaczynając od

drugiego dnia wycieczki.  

8. Nauczycielom sprawującym opiekę  nad uczniami w czasie tzw. zielonych szkół  i wycieczek szkolnych
przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły na

dany rok.  

DZIAŁ VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD  

§ 11. 1. Nauczycielom wypłacane będą  nagrody z funduszu nagród na zasadach określonych w odrębnej

uchwale. 

2. Ustala się następujące wysokości nagród: 

3. Nagrody są  przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w szczególnie uzasadnionych
przypadkach w innym terminie, według zasady, że kandydat do nagrody pracuje w danej placówce co
najmniej jeden rok.  

DZIAŁ VIII. DODATEK MIESZKANIOWY  

§   12 .  Nauczycielowi spełniającymi warunki określone w art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela przysługuje

nauczycielski dodatek mieszkaniowy, wypłacany miesięcznie w następującej wysokości: 

§ 13. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do

zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.  

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

§ 15. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela. 

2. Nauczycielowi przyznaje nauczycielski dodatek mieszkaniowy dyrektor, a dyrektorowi szkoły  – Wójt
Gminy.  

3. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,

w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.  
4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje jeden nauczycielski dodatek mieszkaniowy,

wypłacany przez wskazanego pracodawcę.  

DZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 16. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVI/336/10 

Rady Gminy Godów 

z dnia 25 stycznia 2010 r.

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ), 

2) rozporządzeniu - rozumie się  przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydawane na

podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

3) szkole – należy rozumieć  przez to przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Godów, 

4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć  dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której
mowa w pkt 3, 

5) nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3, 

6) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

7) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć  tygodniowy obowiązkowy

wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6,
art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności: 

a) osiągnięć  edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy
nauczyciela, 

b) osiągnię ć  w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań,  związanych

z realizowanym procesem dydaktycznym; 

2) uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności: 

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw

odpowiedzialnośc i  za  własną  edukację,  planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą  oraz

właściwych postaw moralnych i społecznych, 

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

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

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

pomoc socjalną; 

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
a w szczególności: 

a) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; 

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
w tym w szczególności: 

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział  w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych, 

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub organizacji uczniowskich działających

w szkole, 

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zaję ć  pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym
uwzględniających potrzeby uczniów, 

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

f) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły;

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań  i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w
szczególności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych zadań,

c) umiejętne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi szkoły,

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

szkolne, 

e) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły,

f) dbałość o właściwy klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie problemów wychowawczych,
podejmowanie efektywnych działań  profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, 

g) obecnoś ć  szkoły   w  środowisku lokalnym, udział  w imprezach, konkursach i przeglądach

organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi, 

h) podejmowanie działań  motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, 

i) właściwa polityka kadrowa,

j) podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły,

k) tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań  dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych szkoły, 

l) prowadzenie nowatorskich działań pedagogicznych, np. programy autorskie, innowacje pedagogiczne,

m) współpraca z organem prowadzącym lub bezpośrednim przełożonym,

n) podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych i kierowniczych w okresie sprawowania funkcji,

o) tworzenie dobrej atmosfery pracy i życzliwości wobec współpracowników i uczniów,

p) aktywna współpraca z organami gminy, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży; 

6) realizowanie w szkole zadań  edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący

priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności: 

a) realizacja zadań  i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział  i rolę  szkoły w środowisku

lokalnym. 

1) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

2) wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.

3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,

4) wielkość szkoły i jej strukturę  organizacyjną  (  np. ilość oddziałów, liczbę  uczniów, liczbę  pracowników
administracji i obsługi ), 

lp ilość oddziałów % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego 

z przygotowaniem pedagogicznym

1 Przedszkole

a od 1 do 2 oddziałów 12 - 21

b od 3 do 4 oddziałów 21 - 30

2 Szkoły pozostałych typów

a od 6 do 12 
oddziałów

21 - 31

b od 13 do 24 

oddziałów
31 - 41

c 0d 25 do 28 

oddziałów
41 - 51

lp zajmowane stanowisko % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra 

z przygotowaniem pedagogicznym

1 Wicedyrektor szkoły

a od 6 do 12 oddziałów 16 - 25

b od 13 do 24 oddziałów 25 - 33

c od 25 do 28 oddziałów 33 - 41

2 Inne stanowisko 

kierownicze

9

1) wychowawca klasy liczącej: 

a) do  15  uczn iów  - 1,8% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

b) od 16 do 20 uczniów – 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

c) od  21   i  w ięc e j  - 2,3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

2) opiekun stażu  – 1,4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

3) doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant – 3,6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

mianowanego magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

a) za okres urlopu dla poratowania zdrowia;

b) za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

c) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby lub konieczności

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy szkolne,

3) rekolekcjami,

4) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, do czasu powzięcia przez nauczyciela informacji o chorobie
dziecka, 

5) delegacją służbową traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

1) nagroda przyznawana przez dyrektora – do 2500 zł.

2) nagroda przyznawana przez Wójta – do 3000 zł.

1) przy jednej osobie w rodzinie - 10 zł.

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 15 zł.

3) przy trzech osobach w rodzinie - 20 zł.

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 25 zł.

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej:

w przypadku jednak, 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 była zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

Antoni Tomas  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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UCHWAŁA NR XXXVI/336/10  

RADY GMINY GODÓW  

z dnia 25 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym. 

 

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

gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 30 ust. 6 ,
art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ) oraz po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

RADA GMINY GODÓW UCHWALA: 

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
Gmina Godów jest organem prowadzącym w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§  2 .  Traci moc uchwała nr XXXIV/322/09 Rady Gminy Godów z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
Gmina Godów jest organem prowadzącym.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   4 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r.  

Antoni Tomas  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

DLA KTÓRYCH GMINA GODÓW JEST ORGANEM PROWADZĄCYM  

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

DZIAŁ II. DODATEK MOTYWACYJNY  

§ 2. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których
mowa w rozporządzeniu oraz w § 4 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora może być przyznany dodatek motywacyjny.  

§ 3. . Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy. 
2. Dyrektor może otrzymać  dodatek motywacyjny w wysokości do 11% otrzymywanego wynagrodzenia

zasadniczego określonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu.  

3. Nauczyciel może otrzymać  dodatek motywacyjny w wysokości do 6% otrzymywanego wynagrodzenia

zasadniczego określonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu.  

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się  na czas określony – nie krótszy niż  2 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy.  

DZIAŁ III. DODATEK FUNKCYJNY  

§ 5. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala organ prowadzący szkołę,  a dla nauczyciela
zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze określone w statucie szkoły - dyrektor,

uwzględniając: 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły ustala się wysokość dodatku funkcyjnego

wg poniższej tabeli: 

3. Wysokoś ć  dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych przewidzianych
w statucie szkoły ustala dyrektor według poniższej tabeli: 

§ 6. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie niżej wymienionych

funkcji ustala dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy w następujący sposób: 

2. Przy zbiegu prawa do dodatku funkcyjnego z więcej tytułów nauczyciel zachowuje prawo do każdego

dodatku.  

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu
przez nauczyciela, nad którym pełniono opiekę.  Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpoczęcia

kontynuacji stażu przez nauczyciela podlegającego opiece.  

4. Dodatek funkcyjny za miesiąc, w którym nastąpiła przerwa w stażu, o której mowa w ust. 4, pomniejsza się
proporcjonalnie do liczby dni, w których nauczyciel nie pełnił funkcji opiekuna stażu.  

§ 7 .  1. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi placówki od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu nieobecności dyrektora z przyczyn
innych niż urlop wypoczynkowy. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu choroby, macierzyństwa, urlopu

dla poratowania zdrowia, bądź  konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem bądź
członkiem rodziny.  

3. Dodatek funkcyjny za miesiąc, w którym nastąpiły nieobecności w pracy, o których mowa w ust. 3,
pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.  

DZIAŁ IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY  

§  8 .  1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych

warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela
w wysokości 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego określonego dla

poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu. 

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny i w wysokości

proporcjonalnej do realizowanego przez nauczyciela czasu pracy w tych warunkach.  
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest

związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres

urlopu wypoczynkowego.  

DZIAŁ V. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT  

§ 9. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33
ust. 1 Karty Nauczyciela, rozporządzeniu oraz na warunkach niniejszego paragrafu. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi: 

DZIAŁ VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH ZASTĘPSTW  

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną  godzinę ponadwymiarową  i godzinę  doraźnego zastępstwa oblicza się,

z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną  nauczycielowi stawkę  wynagrodzenia zasadniczego (łącznie

z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa

odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,  ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych

lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę  godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa
w ust. 1 i 2, ustala się  mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zaję ć  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. 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.  
4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł  ich zrealizować
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z: 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w pkt 3 i 4 - za podstawę
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony

w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4, gdy dla 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.  
6. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczniami wyjeżdżającymi

do innej miejscowości w ramach tzw. zielonych szkół,  jak za 4 godziny ponadwymiarowe za jeden tydzień
pobytu ( siedem dni ).  

7. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki całodobowej nad uczniami

wyjeżdżającymi na wielodniowe wycieczki szkolne w wysokości 25 zł.  brutto za każdy dzień,  zaczynając od

drugiego dnia wycieczki.  

8. Nauczycielom sprawującym opiekę  nad uczniami w czasie tzw. zielonych szkół  i wycieczek szkolnych
przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły na

dany rok.  

DZIAŁ VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD  

§ 11. 1. Nauczycielom wypłacane będą  nagrody z funduszu nagród na zasadach określonych w odrębnej

uchwale. 

2. Ustala się następujące wysokości nagród: 

3. Nagrody są  przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w szczególnie uzasadnionych
przypadkach w innym terminie, według zasady, że kandydat do nagrody pracuje w danej placówce co
najmniej jeden rok.  

DZIAŁ VIII. DODATEK MIESZKANIOWY  

§   12 .  Nauczycielowi spełniającymi warunki określone w art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela przysługuje

nauczycielski dodatek mieszkaniowy, wypłacany miesięcznie w następującej wysokości: 

§ 13. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do

zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.  

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

§ 15. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela. 

2. Nauczycielowi przyznaje nauczycielski dodatek mieszkaniowy dyrektor, a dyrektorowi szkoły  – Wójt
Gminy.  

3. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,

w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.  
4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje jeden nauczycielski dodatek mieszkaniowy,

wypłacany przez wskazanego pracodawcę.  

DZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 16. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVI/336/10 

Rady Gminy Godów 

z dnia 25 stycznia 2010 r.

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ), 

2) rozporządzeniu - rozumie się  przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydawane na

podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

3) szkole – należy rozumieć  przez to przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Godów, 

4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć  dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której
mowa w pkt 3, 

5) nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3, 

6) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

7) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć  tygodniowy obowiązkowy

wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6,
art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności: 

a) osiągnięć  edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy
nauczyciela, 

b) osiągnię ć  w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań,  związanych

z realizowanym procesem dydaktycznym; 

2) uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności: 

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw

odpowiedzialnośc i  za  własną  edukację,  planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą  oraz

właściwych postaw moralnych i społecznych, 

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

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

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

pomoc socjalną; 

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
a w szczególności: 

a) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; 

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
w tym w szczególności: 

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział  w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych, 

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub organizacji uczniowskich działających

w szkole, 

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zaję ć  pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym
uwzględniających potrzeby uczniów, 

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

f) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły;

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań  i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w
szczególności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych zadań,

c) umiejętne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi szkoły,

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

szkolne, 

e) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły,

f) dbałość o właściwy klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie problemów wychowawczych,
podejmowanie efektywnych działań  profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, 

g) obecnoś ć  szkoły   w  środowisku lokalnym, udział  w imprezach, konkursach i przeglądach

organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi, 

h) podejmowanie działań  motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, 

i) właściwa polityka kadrowa,

j) podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły,

k) tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań  dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych szkoły, 

l) prowadzenie nowatorskich działań pedagogicznych, np. programy autorskie, innowacje pedagogiczne,

m) współpraca z organem prowadzącym lub bezpośrednim przełożonym,

n) podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych i kierowniczych w okresie sprawowania funkcji,

o) tworzenie dobrej atmosfery pracy i życzliwości wobec współpracowników i uczniów,

p) aktywna współpraca z organami gminy, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży; 

6) realizowanie w szkole zadań  edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący

priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności: 

a) realizacja zadań  i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział  i rolę  szkoły w środowisku

lokalnym. 

1) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

2) wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.

3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,

4) wielkość szkoły i jej strukturę  organizacyjną  (  np. ilość oddziałów, liczbę  uczniów, liczbę  pracowników
administracji i obsługi ), 

lp ilość oddziałów % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego 

z przygotowaniem pedagogicznym

1 Przedszkole

a od 1 do 2 oddziałów 12 - 21

b od 3 do 4 oddziałów 21 - 30

2 Szkoły pozostałych typów

a od 6 do 12 
oddziałów

21 - 31

b od 13 do 24 

oddziałów
31 - 41

c 0d 25 do 28 

oddziałów
41 - 51

lp zajmowane stanowisko % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra 

z przygotowaniem pedagogicznym

1 Wicedyrektor szkoły

a od 6 do 12 oddziałów 16 - 25

b od 13 do 24 oddziałów 25 - 33

c od 25 do 28 oddziałów 33 - 41

2 Inne stanowisko 

kierownicze
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1) wychowawca klasy liczącej: 

a) do  15  uczn iów  - 1,8% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

b) od 16 do 20 uczniów – 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

c) od  21   i  w ięc e j  - 2,3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

2) opiekun stażu  – 1,4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

3) doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant – 3,6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

mianowanego magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

a) za okres urlopu dla poratowania zdrowia;

b) za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

c) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby lub konieczności

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy szkolne,

3) rekolekcjami,

4) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, do czasu powzięcia przez nauczyciela informacji o chorobie
dziecka, 

5) delegacją służbową traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

1) nagroda przyznawana przez dyrektora – do 2500 zł.

2) nagroda przyznawana przez Wójta – do 3000 zł.

1) przy jednej osobie w rodzinie - 10 zł.

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 15 zł.

3) przy trzech osobach w rodzinie - 20 zł.

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 25 zł.

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej:

w przypadku jednak, 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 była zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

Antoni Tomas  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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UCHWAŁA NR XXXVI/336/10  

RADY GMINY GODÓW  

z dnia 25 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym. 

 

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

gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 30 ust. 6 ,
art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ) oraz po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

RADA GMINY GODÓW UCHWALA: 

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
Gmina Godów jest organem prowadzącym w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§  2 .  Traci moc uchwała nr XXXIV/322/09 Rady Gminy Godów z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
Gmina Godów jest organem prowadzącym.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   4 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r.  

Antoni Tomas  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

DLA KTÓRYCH GMINA GODÓW JEST ORGANEM PROWADZĄCYM  

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

DZIAŁ II. DODATEK MOTYWACYJNY  

§ 2. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których
mowa w rozporządzeniu oraz w § 4 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora może być przyznany dodatek motywacyjny.  

§ 3. . Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy. 
2. Dyrektor może otrzymać  dodatek motywacyjny w wysokości do 11% otrzymywanego wynagrodzenia

zasadniczego określonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu.  

3. Nauczyciel może otrzymać  dodatek motywacyjny w wysokości do 6% otrzymywanego wynagrodzenia

zasadniczego określonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu.  

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się  na czas określony – nie krótszy niż  2 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy.  

DZIAŁ III. DODATEK FUNKCYJNY  

§ 5. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala organ prowadzący szkołę,  a dla nauczyciela
zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze określone w statucie szkoły - dyrektor,

uwzględniając: 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły ustala się wysokość dodatku funkcyjnego

wg poniższej tabeli: 

3. Wysokoś ć  dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych przewidzianych
w statucie szkoły ustala dyrektor według poniższej tabeli: 

§ 6. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie niżej wymienionych

funkcji ustala dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy w następujący sposób: 

2. Przy zbiegu prawa do dodatku funkcyjnego z więcej tytułów nauczyciel zachowuje prawo do każdego

dodatku.  

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu
przez nauczyciela, nad którym pełniono opiekę.  Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpoczęcia

kontynuacji stażu przez nauczyciela podlegającego opiece.  

4. Dodatek funkcyjny za miesiąc, w którym nastąpiła przerwa w stażu, o której mowa w ust. 4, pomniejsza się
proporcjonalnie do liczby dni, w których nauczyciel nie pełnił funkcji opiekuna stażu.  

§ 7 .  1. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi placówki od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu nieobecności dyrektora z przyczyn
innych niż urlop wypoczynkowy. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu choroby, macierzyństwa, urlopu

dla poratowania zdrowia, bądź  konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem bądź
członkiem rodziny.  

3. Dodatek funkcyjny za miesiąc, w którym nastąpiły nieobecności w pracy, o których mowa w ust. 3,
pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.  

DZIAŁ IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY  

§  8 .  1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych

warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela
w wysokości 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego określonego dla

poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu. 

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny i w wysokości

proporcjonalnej do realizowanego przez nauczyciela czasu pracy w tych warunkach.  
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest

związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres

urlopu wypoczynkowego.  

DZIAŁ V. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT  

§ 9. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33
ust. 1 Karty Nauczyciela, rozporządzeniu oraz na warunkach niniejszego paragrafu. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi: 

DZIAŁ VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH ZASTĘPSTW  

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną  godzinę ponadwymiarową  i godzinę  doraźnego zastępstwa oblicza się,

z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną  nauczycielowi stawkę  wynagrodzenia zasadniczego (łącznie

z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa

odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,  ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych

lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę  godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa
w ust. 1 i 2, ustala się  mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zaję ć  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. 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.  
4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł  ich zrealizować
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z: 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w pkt 3 i 4 - za podstawę
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony

w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4, gdy dla 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.  
6. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczniami wyjeżdżającymi

do innej miejscowości w ramach tzw. zielonych szkół,  jak za 4 godziny ponadwymiarowe za jeden tydzień
pobytu ( siedem dni ).  

7. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki całodobowej nad uczniami

wyjeżdżającymi na wielodniowe wycieczki szkolne w wysokości 25 zł.  brutto za każdy dzień,  zaczynając od

drugiego dnia wycieczki.  

8. Nauczycielom sprawującym opiekę  nad uczniami w czasie tzw. zielonych szkół  i wycieczek szkolnych
przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły na

dany rok.  

DZIAŁ VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD  

§ 11. 1. Nauczycielom wypłacane będą  nagrody z funduszu nagród na zasadach określonych w odrębnej

uchwale. 

2. Ustala się następujące wysokości nagród: 

3. Nagrody są  przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w szczególnie uzasadnionych
przypadkach w innym terminie, według zasady, że kandydat do nagrody pracuje w danej placówce co
najmniej jeden rok.  

DZIAŁ VIII. DODATEK MIESZKANIOWY  

§   12 .  Nauczycielowi spełniającymi warunki określone w art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela przysługuje

nauczycielski dodatek mieszkaniowy, wypłacany miesięcznie w następującej wysokości: 

§ 13. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do

zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.  

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

§ 15. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela. 

2. Nauczycielowi przyznaje nauczycielski dodatek mieszkaniowy dyrektor, a dyrektorowi szkoły  – Wójt
Gminy.  

3. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,

w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.  
4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje jeden nauczycielski dodatek mieszkaniowy,

wypłacany przez wskazanego pracodawcę.  

DZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 16. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVI/336/10 

Rady Gminy Godów 

z dnia 25 stycznia 2010 r.

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ), 

2) rozporządzeniu - rozumie się  przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydawane na

podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

3) szkole – należy rozumieć  przez to przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Godów, 

4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć  dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której
mowa w pkt 3, 

5) nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3, 

6) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

7) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć  tygodniowy obowiązkowy

wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6,
art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności: 

a) osiągnięć  edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy
nauczyciela, 

b) osiągnię ć  w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań,  związanych

z realizowanym procesem dydaktycznym; 

2) uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności: 

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw

odpowiedzialnośc i  za  własną  edukację,  planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą  oraz

właściwych postaw moralnych i społecznych, 

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

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

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

pomoc socjalną; 

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
a w szczególności: 

a) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; 

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
w tym w szczególności: 

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział  w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych, 

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub organizacji uczniowskich działających

w szkole, 

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zaję ć  pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym
uwzględniających potrzeby uczniów, 

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

f) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły;

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań  i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w
szczególności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych zadań,

c) umiejętne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi szkoły,

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

szkolne, 

e) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły,

f) dbałość o właściwy klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie problemów wychowawczych,
podejmowanie efektywnych działań  profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, 

g) obecnoś ć  szkoły   w  środowisku lokalnym, udział  w imprezach, konkursach i przeglądach

organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi, 

h) podejmowanie działań  motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, 

i) właściwa polityka kadrowa,

j) podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły,

k) tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań  dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych szkoły, 

l) prowadzenie nowatorskich działań pedagogicznych, np. programy autorskie, innowacje pedagogiczne,

m) współpraca z organem prowadzącym lub bezpośrednim przełożonym,

n) podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych i kierowniczych w okresie sprawowania funkcji,

o) tworzenie dobrej atmosfery pracy i życzliwości wobec współpracowników i uczniów,

p) aktywna współpraca z organami gminy, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży; 

6) realizowanie w szkole zadań  edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący

priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności: 

a) realizacja zadań  i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział  i rolę  szkoły w środowisku

lokalnym. 

1) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

2) wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.

3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,

4) wielkość szkoły i jej strukturę  organizacyjną  (  np. ilość oddziałów, liczbę  uczniów, liczbę  pracowników
administracji i obsługi ), 

lp ilość oddziałów % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego 

z przygotowaniem pedagogicznym

1 Przedszkole

a od 1 do 2 oddziałów 12 - 21

b od 3 do 4 oddziałów 21 - 30

2 Szkoły pozostałych typów

a od 6 do 12 
oddziałów

21 - 31

b od 13 do 24 

oddziałów
31 - 41

c 0d 25 do 28 

oddziałów
41 - 51

lp zajmowane stanowisko % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra 

z przygotowaniem pedagogicznym

1 Wicedyrektor szkoły

a od 6 do 12 oddziałów 16 - 25

b od 13 do 24 oddziałów 25 - 33

c od 25 do 28 oddziałów 33 - 41

2 Inne stanowisko 

kierownicze

9

1) wychowawca klasy liczącej: 

a) do  15  uczn iów  - 1,8% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

b) od 16 do 20 uczniów – 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

c) od  21   i  w ięc e j  - 2,3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

2) opiekun stażu  – 1,4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

3) doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant – 3,6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

mianowanego magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

a) za okres urlopu dla poratowania zdrowia;

b) za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

c) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby lub konieczności

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy szkolne,

3) rekolekcjami,

4) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, do czasu powzięcia przez nauczyciela informacji o chorobie
dziecka, 

5) delegacją służbową traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

1) nagroda przyznawana przez dyrektora – do 2500 zł.

2) nagroda przyznawana przez Wójta – do 3000 zł.

1) przy jednej osobie w rodzinie - 10 zł.

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 15 zł.

3) przy trzech osobach w rodzinie - 20 zł.

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 25 zł.

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej:

w przypadku jednak, 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 była zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

Antoni Tomas  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

ID: SAAGN-NRYRF-QSHQT-ITMZU-PPSGW. Podpisany. Strona 4 / 7



UCHWAŁA NR XXXVI/336/10  

RADY GMINY GODÓW  

z dnia 25 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym. 

 

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

gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 30 ust. 6 ,
art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ) oraz po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

RADA GMINY GODÓW UCHWALA: 

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
Gmina Godów jest organem prowadzącym w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§  2 .  Traci moc uchwała nr XXXIV/322/09 Rady Gminy Godów z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
Gmina Godów jest organem prowadzącym.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   4 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r.  

Antoni Tomas  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

DLA KTÓRYCH GMINA GODÓW JEST ORGANEM PROWADZĄCYM  

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

DZIAŁ II. DODATEK MOTYWACYJNY  

§ 2. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których
mowa w rozporządzeniu oraz w § 4 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora może być przyznany dodatek motywacyjny.  

§ 3. . Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy. 
2. Dyrektor może otrzymać  dodatek motywacyjny w wysokości do 11% otrzymywanego wynagrodzenia

zasadniczego określonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu.  

3. Nauczyciel może otrzymać  dodatek motywacyjny w wysokości do 6% otrzymywanego wynagrodzenia

zasadniczego określonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu.  

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się  na czas określony – nie krótszy niż  2 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy.  

DZIAŁ III. DODATEK FUNKCYJNY  

§ 5. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala organ prowadzący szkołę,  a dla nauczyciela
zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze określone w statucie szkoły - dyrektor,

uwzględniając: 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły ustala się wysokość dodatku funkcyjnego

wg poniższej tabeli: 

3. Wysokoś ć  dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych przewidzianych
w statucie szkoły ustala dyrektor według poniższej tabeli: 

§ 6. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie niżej wymienionych

funkcji ustala dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy w następujący sposób: 

2. Przy zbiegu prawa do dodatku funkcyjnego z więcej tytułów nauczyciel zachowuje prawo do każdego

dodatku.  

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu
przez nauczyciela, nad którym pełniono opiekę.  Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpoczęcia

kontynuacji stażu przez nauczyciela podlegającego opiece.  

4. Dodatek funkcyjny za miesiąc, w którym nastąpiła przerwa w stażu, o której mowa w ust. 4, pomniejsza się
proporcjonalnie do liczby dni, w których nauczyciel nie pełnił funkcji opiekuna stażu.  

§ 7 .  1. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi placówki od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu nieobecności dyrektora z przyczyn
innych niż urlop wypoczynkowy. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu choroby, macierzyństwa, urlopu

dla poratowania zdrowia, bądź  konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem bądź
członkiem rodziny.  

3. Dodatek funkcyjny za miesiąc, w którym nastąpiły nieobecności w pracy, o których mowa w ust. 3,
pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.  

DZIAŁ IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY  

§  8 .  1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych

warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela
w wysokości 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego określonego dla

poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu. 

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny i w wysokości

proporcjonalnej do realizowanego przez nauczyciela czasu pracy w tych warunkach.  
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest

związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres

urlopu wypoczynkowego.  

DZIAŁ V. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT  

§ 9. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33
ust. 1 Karty Nauczyciela, rozporządzeniu oraz na warunkach niniejszego paragrafu. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi: 

DZIAŁ VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH ZASTĘPSTW  

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną  godzinę ponadwymiarową  i godzinę  doraźnego zastępstwa oblicza się,

z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną  nauczycielowi stawkę  wynagrodzenia zasadniczego (łącznie

z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa

odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,  ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych

lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę  godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa
w ust. 1 i 2, ustala się  mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zaję ć  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. 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.  
4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł  ich zrealizować
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z: 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w pkt 3 i 4 - za podstawę
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony

w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4, gdy dla 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.  
6. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczniami wyjeżdżającymi

do innej miejscowości w ramach tzw. zielonych szkół,  jak za 4 godziny ponadwymiarowe za jeden tydzień
pobytu ( siedem dni ).  

7. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki całodobowej nad uczniami

wyjeżdżającymi na wielodniowe wycieczki szkolne w wysokości 25 zł.  brutto za każdy dzień,  zaczynając od

drugiego dnia wycieczki.  

8. Nauczycielom sprawującym opiekę  nad uczniami w czasie tzw. zielonych szkół  i wycieczek szkolnych
przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły na

dany rok.  

DZIAŁ VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD  

§ 11. 1. Nauczycielom wypłacane będą  nagrody z funduszu nagród na zasadach określonych w odrębnej

uchwale. 

2. Ustala się następujące wysokości nagród: 

3. Nagrody są  przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w szczególnie uzasadnionych
przypadkach w innym terminie, według zasady, że kandydat do nagrody pracuje w danej placówce co
najmniej jeden rok.  

DZIAŁ VIII. DODATEK MIESZKANIOWY  

§   12 .  Nauczycielowi spełniającymi warunki określone w art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela przysługuje

nauczycielski dodatek mieszkaniowy, wypłacany miesięcznie w następującej wysokości: 

§ 13. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do

zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.  

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

§ 15. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela. 

2. Nauczycielowi przyznaje nauczycielski dodatek mieszkaniowy dyrektor, a dyrektorowi szkoły  – Wójt
Gminy.  

3. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,

w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.  
4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje jeden nauczycielski dodatek mieszkaniowy,

wypłacany przez wskazanego pracodawcę.  

DZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 16. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVI/336/10 

Rady Gminy Godów 

z dnia 25 stycznia 2010 r.

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ), 

2) rozporządzeniu - rozumie się  przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydawane na

podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

3) szkole – należy rozumieć  przez to przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Godów, 

4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć  dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której
mowa w pkt 3, 

5) nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3, 

6) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

7) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć  tygodniowy obowiązkowy

wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6,
art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności: 

a) osiągnięć  edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy
nauczyciela, 

b) osiągnię ć  w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań,  związanych

z realizowanym procesem dydaktycznym; 

2) uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności: 

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw

odpowiedzialnośc i  za  własną  edukację,  planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą  oraz

właściwych postaw moralnych i społecznych, 

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

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

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

pomoc socjalną; 

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
a w szczególności: 

a) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; 

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
w tym w szczególności: 

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział  w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych, 

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub organizacji uczniowskich działających

w szkole, 

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zaję ć  pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym
uwzględniających potrzeby uczniów, 

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

f) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły;

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań  i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w
szczególności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych zadań,

c) umiejętne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi szkoły,

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

szkolne, 

e) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły,

f) dbałość o właściwy klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie problemów wychowawczych,
podejmowanie efektywnych działań  profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, 

g) obecnoś ć  szkoły   w  środowisku lokalnym, udział  w imprezach, konkursach i przeglądach

organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi, 

h) podejmowanie działań  motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, 

i) właściwa polityka kadrowa,

j) podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły,

k) tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań  dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych szkoły, 

l) prowadzenie nowatorskich działań pedagogicznych, np. programy autorskie, innowacje pedagogiczne,

m) współpraca z organem prowadzącym lub bezpośrednim przełożonym,

n) podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych i kierowniczych w okresie sprawowania funkcji,

o) tworzenie dobrej atmosfery pracy i życzliwości wobec współpracowników i uczniów,

p) aktywna współpraca z organami gminy, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży; 

6) realizowanie w szkole zadań  edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący

priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności: 

a) realizacja zadań  i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział  i rolę  szkoły w środowisku

lokalnym. 

1) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

2) wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.

3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,

4) wielkość szkoły i jej strukturę  organizacyjną  (  np. ilość oddziałów, liczbę  uczniów, liczbę  pracowników
administracji i obsługi ), 

lp ilość oddziałów % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego 

z przygotowaniem pedagogicznym

1 Przedszkole

a od 1 do 2 oddziałów 12 - 21

b od 3 do 4 oddziałów 21 - 30

2 Szkoły pozostałych typów

a od 6 do 12 
oddziałów

21 - 31

b od 13 do 24 

oddziałów
31 - 41

c 0d 25 do 28 

oddziałów
41 - 51

lp zajmowane stanowisko % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra 

z przygotowaniem pedagogicznym

1 Wicedyrektor szkoły

a od 6 do 12 oddziałów 16 - 25

b od 13 do 24 oddziałów 25 - 33

c od 25 do 28 oddziałów 33 - 41

2 Inne stanowisko 

kierownicze
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1) wychowawca klasy liczącej: 

a) do  15  uczn iów  - 1,8% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

b) od 16 do 20 uczniów – 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

c) od  21   i  w ięc e j  - 2,3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

2) opiekun stażu  – 1,4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

3) doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant – 3,6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

mianowanego magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

a) za okres urlopu dla poratowania zdrowia;

b) za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

c) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby lub konieczności

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy szkolne,

3) rekolekcjami,

4) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, do czasu powzięcia przez nauczyciela informacji o chorobie
dziecka, 

5) delegacją służbową traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

1) nagroda przyznawana przez dyrektora – do 2500 zł.

2) nagroda przyznawana przez Wójta – do 3000 zł.

1) przy jednej osobie w rodzinie - 10 zł.

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 15 zł.

3) przy trzech osobach w rodzinie - 20 zł.

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 25 zł.

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej:

w przypadku jednak, 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 była zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

Antoni Tomas  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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UCHWAŁA NR XXXVI/336/10  

RADY GMINY GODÓW  

z dnia 25 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym. 

 

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

gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 30 ust. 6 ,
art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ) oraz po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

RADA GMINY GODÓW UCHWALA: 

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
Gmina Godów jest organem prowadzącym w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§  2 .  Traci moc uchwała nr XXXIV/322/09 Rady Gminy Godów z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
Gmina Godów jest organem prowadzącym.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   4 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r.  

Antoni Tomas  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

DLA KTÓRYCH GMINA GODÓW JEST ORGANEM PROWADZĄCYM  

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

DZIAŁ II. DODATEK MOTYWACYJNY  

§ 2. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których
mowa w rozporządzeniu oraz w § 4 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora może być przyznany dodatek motywacyjny.  

§ 3. . Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy. 
2. Dyrektor może otrzymać  dodatek motywacyjny w wysokości do 11% otrzymywanego wynagrodzenia

zasadniczego określonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu.  

3. Nauczyciel może otrzymać  dodatek motywacyjny w wysokości do 6% otrzymywanego wynagrodzenia

zasadniczego określonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu.  

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się  na czas określony – nie krótszy niż  2 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy.  

DZIAŁ III. DODATEK FUNKCYJNY  

§ 5. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala organ prowadzący szkołę,  a dla nauczyciela
zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze określone w statucie szkoły - dyrektor,

uwzględniając: 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły ustala się wysokość dodatku funkcyjnego

wg poniższej tabeli: 

3. Wysokoś ć  dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych przewidzianych
w statucie szkoły ustala dyrektor według poniższej tabeli: 

§ 6. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie niżej wymienionych

funkcji ustala dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy w następujący sposób: 

2. Przy zbiegu prawa do dodatku funkcyjnego z więcej tytułów nauczyciel zachowuje prawo do każdego

dodatku.  

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu
przez nauczyciela, nad którym pełniono opiekę.  Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpoczęcia

kontynuacji stażu przez nauczyciela podlegającego opiece.  

4. Dodatek funkcyjny za miesiąc, w którym nastąpiła przerwa w stażu, o której mowa w ust. 4, pomniejsza się
proporcjonalnie do liczby dni, w których nauczyciel nie pełnił funkcji opiekuna stażu.  

§ 7 .  1. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi placówki od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu nieobecności dyrektora z przyczyn
innych niż urlop wypoczynkowy. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu choroby, macierzyństwa, urlopu

dla poratowania zdrowia, bądź  konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem bądź
członkiem rodziny.  

3. Dodatek funkcyjny za miesiąc, w którym nastąpiły nieobecności w pracy, o których mowa w ust. 3,
pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.  

DZIAŁ IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY  

§  8 .  1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych

warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela
w wysokości 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego określonego dla

poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu. 

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny i w wysokości

proporcjonalnej do realizowanego przez nauczyciela czasu pracy w tych warunkach.  
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest

związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres

urlopu wypoczynkowego.  

DZIAŁ V. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT  

§ 9. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33
ust. 1 Karty Nauczyciela, rozporządzeniu oraz na warunkach niniejszego paragrafu. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi: 

DZIAŁ VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH ZASTĘPSTW  

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną  godzinę ponadwymiarową  i godzinę  doraźnego zastępstwa oblicza się,

z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną  nauczycielowi stawkę  wynagrodzenia zasadniczego (łącznie

z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa

odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,  ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych

lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę  godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa
w ust. 1 i 2, ustala się  mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zaję ć  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. 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.  
4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł  ich zrealizować
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z: 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w pkt 3 i 4 - za podstawę
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony

w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4, gdy dla 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.  
6. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczniami wyjeżdżającymi

do innej miejscowości w ramach tzw. zielonych szkół,  jak za 4 godziny ponadwymiarowe za jeden tydzień
pobytu ( siedem dni ).  

7. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki całodobowej nad uczniami

wyjeżdżającymi na wielodniowe wycieczki szkolne w wysokości 25 zł.  brutto za każdy dzień,  zaczynając od

drugiego dnia wycieczki.  

8. Nauczycielom sprawującym opiekę  nad uczniami w czasie tzw. zielonych szkół  i wycieczek szkolnych
przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły na

dany rok.  

DZIAŁ VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD  

§ 11. 1. Nauczycielom wypłacane będą  nagrody z funduszu nagród na zasadach określonych w odrębnej

uchwale. 

2. Ustala się następujące wysokości nagród: 

3. Nagrody są  przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w szczególnie uzasadnionych
przypadkach w innym terminie, według zasady, że kandydat do nagrody pracuje w danej placówce co
najmniej jeden rok.  

DZIAŁ VIII. DODATEK MIESZKANIOWY  

§   12 .  Nauczycielowi spełniającymi warunki określone w art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela przysługuje

nauczycielski dodatek mieszkaniowy, wypłacany miesięcznie w następującej wysokości: 

§ 13. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do

zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.  

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

§ 15. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela. 

2. Nauczycielowi przyznaje nauczycielski dodatek mieszkaniowy dyrektor, a dyrektorowi szkoły  – Wójt
Gminy.  

3. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,

w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.  
4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje jeden nauczycielski dodatek mieszkaniowy,

wypłacany przez wskazanego pracodawcę.  

DZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 16. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVI/336/10 

Rady Gminy Godów 

z dnia 25 stycznia 2010 r.

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ), 

2) rozporządzeniu - rozumie się  przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydawane na

podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

3) szkole – należy rozumieć  przez to przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Godów, 

4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć  dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której
mowa w pkt 3, 

5) nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3, 

6) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

7) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć  tygodniowy obowiązkowy

wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6,
art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności: 

a) osiągnięć  edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy
nauczyciela, 

b) osiągnię ć  w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań,  związanych

z realizowanym procesem dydaktycznym; 

2) uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności: 

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw

odpowiedzialnośc i  za  własną  edukację,  planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą  oraz

właściwych postaw moralnych i społecznych, 

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

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

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

pomoc socjalną; 

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
a w szczególności: 

a) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; 

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
w tym w szczególności: 

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział  w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych, 

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub organizacji uczniowskich działających

w szkole, 

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zaję ć  pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym
uwzględniających potrzeby uczniów, 

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

f) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły;

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań  i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w
szczególności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych zadań,

c) umiejętne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi szkoły,

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

szkolne, 

e) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły,

f) dbałość o właściwy klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie problemów wychowawczych,
podejmowanie efektywnych działań  profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, 

g) obecnoś ć  szkoły   w  środowisku lokalnym, udział  w imprezach, konkursach i przeglądach

organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi, 

h) podejmowanie działań  motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, 

i) właściwa polityka kadrowa,

j) podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły,

k) tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań  dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych szkoły, 

l) prowadzenie nowatorskich działań pedagogicznych, np. programy autorskie, innowacje pedagogiczne,

m) współpraca z organem prowadzącym lub bezpośrednim przełożonym,

n) podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych i kierowniczych w okresie sprawowania funkcji,

o) tworzenie dobrej atmosfery pracy i życzliwości wobec współpracowników i uczniów,

p) aktywna współpraca z organami gminy, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży; 

6) realizowanie w szkole zadań  edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący

priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności: 

a) realizacja zadań  i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział  i rolę  szkoły w środowisku

lokalnym. 

1) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

2) wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.

3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,

4) wielkość szkoły i jej strukturę  organizacyjną  (  np. ilość oddziałów, liczbę  uczniów, liczbę  pracowników
administracji i obsługi ), 

lp ilość oddziałów % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego 

z przygotowaniem pedagogicznym

1 Przedszkole

a od 1 do 2 oddziałów 12 - 21

b od 3 do 4 oddziałów 21 - 30

2 Szkoły pozostałych typów

a od 6 do 12 
oddziałów

21 - 31

b od 13 do 24 

oddziałów
31 - 41

c 0d 25 do 28 

oddziałów
41 - 51

lp zajmowane stanowisko % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra 

z przygotowaniem pedagogicznym

1 Wicedyrektor szkoły

a od 6 do 12 oddziałów 16 - 25

b od 13 do 24 oddziałów 25 - 33

c od 25 do 28 oddziałów 33 - 41

2 Inne stanowisko 

kierownicze

9

1) wychowawca klasy liczącej: 

a) do  15  uczn iów  - 1,8% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

b) od 16 do 20 uczniów – 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

c) od  21   i  w ięc e j  - 2,3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

2) opiekun stażu  – 1,4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

3) doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant – 3,6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

mianowanego magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

a) za okres urlopu dla poratowania zdrowia;

b) za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

c) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby lub konieczności

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy szkolne,

3) rekolekcjami,

4) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, do czasu powzięcia przez nauczyciela informacji o chorobie
dziecka, 

5) delegacją służbową traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

1) nagroda przyznawana przez dyrektora – do 2500 zł.

2) nagroda przyznawana przez Wójta – do 3000 zł.

1) przy jednej osobie w rodzinie - 10 zł.

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 15 zł.

3) przy trzech osobach w rodzinie - 20 zł.

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 25 zł.

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej:

w przypadku jednak, 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 była zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

Antoni Tomas  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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UCHWAŁA NR XXXVI/336/10  

RADY GMINY GODÓW  

z dnia 25 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym. 

 

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

gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 30 ust. 6 ,
art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ) oraz po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

RADA GMINY GODÓW UCHWALA: 

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
Gmina Godów jest organem prowadzącym w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§  2 .  Traci moc uchwała nr XXXIV/322/09 Rady Gminy Godów z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których
Gmina Godów jest organem prowadzącym.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   4 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r.  

Antoni Tomas  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

DLA KTÓRYCH GMINA GODÓW JEST ORGANEM PROWADZĄCYM  

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

DZIAŁ II. DODATEK MOTYWACYJNY  

§ 2. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których
mowa w rozporządzeniu oraz w § 4 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora może być przyznany dodatek motywacyjny.  

§ 3. . Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy. 
2. Dyrektor może otrzymać  dodatek motywacyjny w wysokości do 11% otrzymywanego wynagrodzenia

zasadniczego określonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu.  

3. Nauczyciel może otrzymać  dodatek motywacyjny w wysokości do 6% otrzymywanego wynagrodzenia

zasadniczego określonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu.  

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się  na czas określony – nie krótszy niż  2 miesiące i nie dłuższy niż
6 miesięcy.  

DZIAŁ III. DODATEK FUNKCYJNY  

§ 5. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala organ prowadzący szkołę,  a dla nauczyciela
zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze określone w statucie szkoły - dyrektor,

uwzględniając: 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły ustala się wysokość dodatku funkcyjnego

wg poniższej tabeli: 

3. Wysokoś ć  dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych przewidzianych
w statucie szkoły ustala dyrektor według poniższej tabeli: 

§ 6. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie niżej wymienionych

funkcji ustala dyrektor, a dla dyrektora – Wójt Gminy w następujący sposób: 

2. Przy zbiegu prawa do dodatku funkcyjnego z więcej tytułów nauczyciel zachowuje prawo do każdego

dodatku.  

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu
przez nauczyciela, nad którym pełniono opiekę.  Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpoczęcia

kontynuacji stażu przez nauczyciela podlegającego opiece.  

4. Dodatek funkcyjny za miesiąc, w którym nastąpiła przerwa w stażu, o której mowa w ust. 4, pomniejsza się
proporcjonalnie do liczby dni, w których nauczyciel nie pełnił funkcji opiekuna stażu.  

§ 7 .  1. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi placówki od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu nieobecności dyrektora z przyczyn
innych niż urlop wypoczynkowy. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu choroby, macierzyństwa, urlopu

dla poratowania zdrowia, bądź  konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem bądź
członkiem rodziny.  

3. Dodatek funkcyjny za miesiąc, w którym nastąpiły nieobecności w pracy, o których mowa w ust. 3,
pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.  

DZIAŁ IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY  

§  8 .  1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych

warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela
w wysokości 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego określonego dla

poszczególnych stopni awansu zawodowego w rozporządzeniu. 

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny i w wysokości

proporcjonalnej do realizowanego przez nauczyciela czasu pracy w tych warunkach.  
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest

związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres

urlopu wypoczynkowego.  

DZIAŁ V. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT  

§ 9. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33
ust. 1 Karty Nauczyciela, rozporządzeniu oraz na warunkach niniejszego paragrafu. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi: 

DZIAŁ VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH ZASTĘPSTW  

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną  godzinę ponadwymiarową  i godzinę  doraźnego zastępstwa oblicza się,

z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną  nauczycielowi stawkę  wynagrodzenia zasadniczego (łącznie

z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa

odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,  ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych

lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę  godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa
w ust. 1 i 2, ustala się  mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zaję ć  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. 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.  
4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł  ich zrealizować
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z: 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, o których mowa w pkt 3 i 4 - za podstawę
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony

w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4, gdy dla 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.  
6. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczniami wyjeżdżającymi

do innej miejscowości w ramach tzw. zielonych szkół,  jak za 4 godziny ponadwymiarowe za jeden tydzień
pobytu ( siedem dni ).  

7. Nauczycielom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki całodobowej nad uczniami

wyjeżdżającymi na wielodniowe wycieczki szkolne w wysokości 25 zł.  brutto za każdy dzień,  zaczynając od

drugiego dnia wycieczki.  

8. Nauczycielom sprawującym opiekę  nad uczniami w czasie tzw. zielonych szkół  i wycieczek szkolnych
przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym szkoły na

dany rok.  

DZIAŁ VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD  

§ 11. 1. Nauczycielom wypłacane będą  nagrody z funduszu nagród na zasadach określonych w odrębnej

uchwale. 

2. Ustala się następujące wysokości nagród: 

3. Nagrody są  przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w szczególnie uzasadnionych
przypadkach w innym terminie, według zasady, że kandydat do nagrody pracuje w danej placówce co
najmniej jeden rok.  

DZIAŁ VIII. DODATEK MIESZKANIOWY  

§   12 .  Nauczycielowi spełniającymi warunki określone w art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela przysługuje

nauczycielski dodatek mieszkaniowy, wypłacany miesięcznie w następującej wysokości: 

§ 13. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do

zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.  

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

§ 15. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela. 

2. Nauczycielowi przyznaje nauczycielski dodatek mieszkaniowy dyrektor, a dyrektorowi szkoły  – Wójt
Gminy.  

3. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,

w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.  
4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje jeden nauczycielski dodatek mieszkaniowy,

wypłacany przez wskazanego pracodawcę.  

DZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 16. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVI/336/10 

Rady Gminy Godów 

z dnia 25 stycznia 2010 r.

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ), 

2) rozporządzeniu - rozumie się  przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydawane na

podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

3) szkole – należy rozumieć  przez to przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Godów, 

4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć  dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której
mowa w pkt 3, 

5) nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3, 

6) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

7) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć  tygodniowy obowiązkowy

wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6,
art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności: 

a) osiągnięć  edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy
nauczyciela, 

b) osiągnię ć  w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań,  związanych

z realizowanym procesem dydaktycznym; 

2) uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności: 

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw

odpowiedzialnośc i  za  własną  edukację,  planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą  oraz

właściwych postaw moralnych i społecznych, 

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

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

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

pomoc socjalną; 

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
a w szczególności: 

a) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; 

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,  o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
w tym w szczególności: 

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział  w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych, 

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub organizacji uczniowskich działających

w szkole, 

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zaję ć  pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym
uwzględniających potrzeby uczniów, 

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

f) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły;

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań  i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w
szczególności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych zadań,

c) umiejętne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi szkoły,

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

szkolne, 

e) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły,

f) dbałość o właściwy klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie problemów wychowawczych,
podejmowanie efektywnych działań  profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, 

g) obecnoś ć  szkoły   w  środowisku lokalnym, udział  w imprezach, konkursach i przeglądach

organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi, 

h) podejmowanie działań  motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, 

i) właściwa polityka kadrowa,

j) podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły,

k) tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań  dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych szkoły, 

l) prowadzenie nowatorskich działań pedagogicznych, np. programy autorskie, innowacje pedagogiczne,

m) współpraca z organem prowadzącym lub bezpośrednim przełożonym,

n) podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych i kierowniczych w okresie sprawowania funkcji,

o) tworzenie dobrej atmosfery pracy i życzliwości wobec współpracowników i uczniów,

p) aktywna współpraca z organami gminy, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży; 

6) realizowanie w szkole zadań  edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący

priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności: 

a) realizacja zadań  i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział  i rolę  szkoły w środowisku

lokalnym. 

1) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

2) wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.

3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,

4) wielkość szkoły i jej strukturę  organizacyjną  (  np. ilość oddziałów, liczbę  uczniów, liczbę  pracowników
administracji i obsługi ), 

lp ilość oddziałów % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego 

z przygotowaniem pedagogicznym

1 Przedszkole

a od 1 do 2 oddziałów 12 - 21

b od 3 do 4 oddziałów 21 - 30

2 Szkoły pozostałych typów

a od 6 do 12 
oddziałów

21 - 31

b od 13 do 24 

oddziałów
31 - 41

c 0d 25 do 28 

oddziałów
41 - 51

lp zajmowane stanowisko % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra 

z przygotowaniem pedagogicznym

1 Wicedyrektor szkoły

a od 6 do 12 oddziałów 16 - 25

b od 13 do 24 oddziałów 25 - 33

c od 25 do 28 oddziałów 33 - 41

2 Inne stanowisko 

kierownicze
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1) wychowawca klasy liczącej: 

a) do  15  uczn iów  - 1,8% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

b) od 16 do 20 uczniów – 2% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

c) od  21   i  w ięc e j  - 2,3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

2) opiekun stażu  – 1,4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego magistra

z przygotowaniem pedagogicznym 

3) doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant – 3,6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

mianowanego magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

a) za okres urlopu dla poratowania zdrowia;

b) za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

c) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby lub konieczności

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy szkolne,

3) rekolekcjami,

4) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, do czasu powzięcia przez nauczyciela informacji o chorobie
dziecka, 

5) delegacją służbową traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

1) nagroda przyznawana przez dyrektora – do 2500 zł.

2) nagroda przyznawana przez Wójta – do 3000 zł.

1) przy jednej osobie w rodzinie - 10 zł.

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 15 zł.

3) przy trzech osobach w rodzinie - 20 zł.

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 25 zł.

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej:

w przypadku jednak, 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 była zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

Antoni Tomas  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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