
Uchvała Nr Lv129l2009
R'dy Miejskiei w Kału8zynie
z dnia 27lut.go 2009 roku

w śprawie uchwa|enia regtrl'ninu okrcś|aią.ego sysokość sfawek i
szczegółowe warulki przłzDtwlDi! dodatków: z' rysługę I't'
moĘvacyjnego' fnnkcyjD€go, za w'nnki pracy oraz szMegółowr
włrunki obliczania i rvypłlcania łTnagrodzenia za godziny
ponad$Ymirrowe i godziny doraźnych zastępstw oraz pr,yzn'wani'
lagród ze Śpecja|nego fundffzu nagńd zt oŚiągnięci. dyd'ktyolo.
iychovawcr dla Dauczyci€li zttrudnioIych w phcówkach
oświatołTch prowadzonych pŹ.z Gninę Kałuszyn.

NaPodśawieań.30 uś. ó i ó a i ań' 49 ust. l pkt 1 i ust' 2 ustary z.lnig 26
stycaia 1982 roku - Karta Nauczyciela /Dz. U. N! 97, poz. 6'74 z 2006 L ze
zmia@mi / otu an' l8 ut. 2 pkt 15 usiavY z dnia 8 mrca 1990 r o smorządzie
gMlm /Dz' U' Nr 142, poz. 159| z 2oo1, t. n Żr'janafijj' po uzgodnieniu z
oddziałen zNP w Mińsku Mazowieckiń' Rada Miejska w Kałusa/nie uchwala' co

sr.
Uchwala się r€gulamin okeślający \łTsokość staw€k i sfczegółowe wanrnki

przyznawania dodatków za wysłueę iat'nołwacyjneco' funkcyjnego' za waruki
pncy orz szczegćlłowe wanmki obliczania i w}placania wynagmdania za eodzjny
ponadłymiarowe i godziny doraaych zjsĘpstw oraz pŻ!^ałłan|a nagIód zĘ
specjalnego fu.dusm nagród za osiągnięcia dydaktyczno.wychowawcze dla
nauczycieli ztrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Kałusryn w bm;eniu stdowiącym załączik do niniejszej uchwały.

s2.
wyronanie uchw*y powierz' się Bunnislrzowi Kaluszyna'

s3.
Tlaci moc uchwała Nr x/63l07 Rady Miejskiej w Kałuszlnie z dnia 29 arudnia 200,7
rcku / z póa- miami/ w sprawie uchwalenia regula.'ninu okl€ślającego wysokość
srawek i szczegdowe weunti przyaawania dodatków : za wysługę lat,
notr.vacyjnego' funłcyjnego' za wtru.ki pracy oru srcze8ółowe waruDki obliczania
i Ę"łacania ynagrodzenia zA Eodz\ny ponadĘnialowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz przJaawania nagród fe sp€cjalnego fimdusa nagród za osiągnięcia
dydaktyculo.wychowawcze dla nauczycie]i zatrudnionyob w pla.ówkach
ośq iaroE) ch Prowadfonych przez Gm:nę Kalusz}n'



!4.

Uchw*g wchodzi w żyoie po upb'v/ie 14 dni od dnia ogłdsz€nis w Dzi€rtiku
u|zędow]n województwa Mazo$'ieckiego, z mooą obowiągujqpą od 1 st)'ozda 2009

ww.' i
w,ffik"-p*'



Załącaik do uchwab Nr )ov129l09
Rady MiejŚkiej w Kałuszyni€
z.lnia 27 lutego 2009 rcl,a

Regu|tniD pżyzn.waoia i s,ypłaclnit dodltków
do wymglodzenb dla Mu.zy.i€[ or& nagód ze sPe.j n.go flnduszu nryród 2t

ic! ośiągnięcit dydaktyobGłTchowNcr

ś1.
Regu|tmin oheś|t :

1' łysokość stawek doda&óW : ż łysfugę Ia1. moqvacyjn€go' fuŃcyjn€8o. a wmnki

2' sz.kEó|Ń! ŚpoŚób oblicbia w]nagrodania u godfiDy ponadłfmidowe onz ua
godziny dońźny.b zastępstw'

. ]' 7a.dy pŹyaawania rag'jd nauc4cie|om ć 'pecialne8o funduse nag-od 2 '.h
osiąFlięcfu dydatr1ycao.s1chowałcz€'

s2,
lekroć w rogubmilie ist nowa o :

t' Krcie Nauozyciola - roanio się pŹ€z to uŚawę z dnia 2ó stycnia 1982 .oku Karta
Nauczyciela /Dz' U ' z 200ó r. Ń 9,7 

' 
pof' 674 z póź,' zunŃMi4

2' |ozpożądz6Ń roamie się pżeŻ to roflożądanie MiniŚt.a Edukacji N&odowęj i
sportu wydae na podŚawie et' 30 uŚt' 5 ÓrŁ 6rt. 34 ust' 1l2 ust'wy z dnia 26 stycznia
1982 roku Karla Nauczyciela,

3' szkole - nal.źry rczuni@ pcez 10 jednosd<i orgeiacyjne lynienione w ań' 1 pkt t
utaYy z dnia 26 Śtycaja 1982 rokd Kaita Nauczyci€la' dla ktÓrych orgeęm
prowadzqlym jest gmina Kal'Bzyn,

.' 4. ndczyciebn nabŹy rcańieć lrzez 10 rÓwnięż wychowawców i imych Pra@w'ików
ledagogicmyĆh zatrudniolych w jędnostkach oreanifacyjnych, o których mowa w pk1 3,

5' tlsie n'lćży p.zĆz to rcami* także oddział lub 8lupę,
6. minimlnej stawce . na|ei'y pftz 10 rcfumieć minimalną stawkę w]nagrodfenia

zNadniczego zgodnie r posiadmym stQniem a{,ansu zawodowego,
7' zakładowćj o.gdifacji związkołej - romię się pŹef to Zażąd oddziału ZNP w

Mińsku Mazowi€ckim.

Dod ek z. w}Śługę ltt.

$3.

1' Dodatek za łyŚfugę lat przysłn8Dje za dni' fa L1óre nauczyciel ot!rymuje wyna8rodzeńie
oM u dni nieobecności w pracy z Powodu nięzdohości do pracy wskutek chotoby lub
koni*aości osobist€go sprawowuia olieki lad dzieckiem lub choqn cułonkim
rc&iny' a które nauczyciel otr,łInuje t\.yna8lodzenie lub zasiłek z Ubezlićczfuia



2. Nauczycielom pżysłx8uje dodatek za rysługę lat w wysokości l% *]nag.odzenia
as^&ncbao a k^żdy |ok tłey, q?1acmy w okrsacb miesięcaych locfyfując od
cpartego roku pracy, z tym' że dod.lek nie noże Przekrcczyć 20% w}Mgrcdćnia

3' Do okresów p.acy up.awniających do dodalku a rysfugę lat wlicza 3ię okresy
popr.edniego zatrudnienia We wszyglkich zakład&! lracy' b€z względu !a sPosób
ustania slosuku pracy,

4' Nauczyci€]owi Pozostającemu j€dnocześlie w więcej niż jędnym stosu*u pfuy okresy
uprawniającę do dodatku za yysfugę la1ustala się Ódrębnie dla każde8o stoŚunku pmcy,
z zastłzeż€niem ust. 5 ' Do oksu zatrudnienia upnwniijącego do dodatku u wyŚługę lal
nie w|icza się okesu PEcy w innym zakładzie' w któr}m prrcoslik ieŚ lub byl
jednocześnie zltrudniony' Do okr€su dodatkow€go zatrudnienia nie podlegają za|iceniu
okresy podstawowego zatrudrienia,

5' Naucfycielowi pozonająĆemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w
ł]nj.tr łącaie nie przet!.zającym obowiązującego naucfycie]a Yym'aru zajęć. do
olosów xlraMjających do dodalkD za \łysłUgę lat w każdej fe Śżkć' żlica się okresy
uatrudnienia, o których ńowa w us.' 3'

! ó' Do okrsów p.acy wynageyci do nabycia prawa do dodatk! za łysługę lat zalica się
okesy praoy {ykonywanej r1 Ęmiate nie Diższyń niż połowa obosiązującego
Ęmian zajęĆ /czasu Pracy/ oraz okesy pracy' o których moM w art'22 uŚt. 3 Krry

7. Do okesów lracy ulramiająrych do dodatk! a s',sługę wlicua się lalde inne okesy'
j€żli u mocy odĘbnych pŹepiŚów lodlęgają ołę wlicreniu do okes|t pńcy. od którogo
zal€żą upmwnimia p.acownicł'

8. Dodatek za łf!ługę lat wypłaca się z góry' w tminie w'Tłaty wynagrodzmi&

Dodatek notłYacyjby.

$4.

i ' w}śokość śrcdków Przemcmnych !a wypłaĘ dodalkÓw motywacyjnych nie może być
niżsa niż! 4% \.ymgrodzenia zasadnicfćgo og'j'łu nauczycio|i atrudniolyc! na leMie

- ctuv
2' wysokość dodaltu mo${acyjnego wynosi :

l/ dla nauczycieta - od 1% do 15% minima|nęj slawki,
2/ d]a kieroMika szłoty filialn€j - od 2% do 20% mininalnćj stawki'
3/ d]a wi@dyrektoE szkoły - od 3% do 25% mininalnej stawki.
4/ dla d}rcktoń szkoly od 5%o 30% ninimlnej stawki.

3. Dodatek notyw.cyjny pzyaaje się na cfs określony' tri€ kótszy niż 6 miesięcy i nie
dł!ższ' niż l rok.

4. varunkim przymmia nauczycielowi dodltla motryacyjn€go jest :
l/ uzysktrie sfcze8ó|nyoh osią8'iP dydaktycaych' wchowawczych i opiekuńczycĘ

a/ stogowanie óaorodnych mętod nauczeia oraz pońM}vmie efektywnośĆi
stosoweych motod,

b/ stogos€lie nowych roeiązan metodycznych w zajęcieh dydaktycao.
łfchowawczych'

C/ prowadzenie l€kcji otwartych w meh prac zeŚpołD p.zedńiotowego ]ub z
wlasnej iricjarywy,



(V umiejębe rcniĄzywmie problmów łyclowawczych ucaiów we współlrey
z totŁicani.

c/ pełE .ofpoaanie środowiska wychowawczego ucaiów, Ńtywne i ćfekbqe
działmi€ !a rz€cz ucaiów lotrzebujących Śrcćgólnęj opi€ki'

7 prowadelie &iałalności nającej na cćlu Źpobieganie i ryalcaie p.zejawów
Patologii slołsa€j,

z jakość świadczonej !ńcy' w |ym zwiĄzanej z pÓwićżonyń stanowisKęm
kieroMiczyn' dodatkowym zad.njem lub zajęciem' w łm:
a,/ syŚemtycme i efekłn'e wykony1vanie przydzielonyc! obowiązków,
b/ podnosfenie umiejętnoŚ.i zawodołych - u&iał w doŚkonal€niu wesztatu

pfuy oraz rÓżnych fofiach do9konalmia awodowego'
c/ dbałość o nienie sztory i pogozenie bazy dydaktycaej'
d/ prawidłowe prowad&nie doklnentacji szkolnej i pedaeogicaej,
€r' rzetelne i teminowe wywiąz}Ymie się z poleceń sfużbowcb'
fl przestrzeganie dyscĘli'y pracy,
3/ posiaduie co aajmiej dobrcj oceny !ńĆy lub lozyqvnej oceny dorobku

4/ z'Agażowaoie w rąlizację czymości i fajęć' Ó Kórych mowa w d1' 42 ust' 2 pkl2 i
3 Kar' Nauczycielą w tym:
a,/ organizowmie imPrez i urcczyŚrości szkolnych'
b/ udział w komisjach przedmiotołfch, olimpiad&h' awodach spodowych i

c/ opieka nad smorządm ucaiowskiń lub innymi orgmizacjani lc,oiowskimi
dział4jącyni na tercnie szkÓ'

d/prowadzeni€ l€kcji koleżńskch' przejawimi. innych forn akryMości w
ramch w€wnątrzMkolne8o doskonalenia zawodow€go nauczycieli'

€/ókt}vny udfiał w rąljzowaniu innych fadan statutorych szkoły'
5. Dodatkowo sżnĘkiem r'nyznania doda*u mot'lacyjnego d)Tćkto.owi szkoly Poza

synimjonymi w pkt l jest spełnienie nastęPu,jących kryteriów :
l/ twożenie wal1lnków do ręalizacji zadan dydakrycaycĘ wychowawczych i
oliehńczych szkoły' w tym : oPracowmio ajkusza orgmizacyjńego' ł'],posażnie w
środki dydaktyczne' gPrzę! zapełnie'i€ i czuweie Md !trstrzeguiem odPowiednich
warunków bhp i ppoż,

'. z/ rea|'zĄcja P@ rcnontowci.wstycyjnycĘ pozyskwfuie środków poabudżetołYch
na działalność edukeyjn}wychowawczą ltacówki'
3/ dbałość o czystość i estetykę Śzkoly'
4/ prowa&mie Śpm{ oŚobÓwych' w tym : atrudnimie fgodnie f kwalifikacjańi'
prowadf enie a}t osoboł'Jrch !ĘcoMikóĘ
5/ Śp.awwmie nadzoru pędagogicznego' w rym I realjfacja ptogl8nów nauczanią
o.€na Pracy muczycieli' oPieka nad nauczycielani rcfpoczynającymi Pmcę w awodzie.
rcalizacja zaleceń i wliosków or8eu pedagogicznego'
współprea z orgemi szkoty i zwiąfkami zawodo\łfmi.

6. Dodatek motywaciny dla nau.zyciela przyznaje dyrektor Śzkoły' a dla d}rektoń -
Burmistrz' Przyznanie dodatku mot}Yacyjne8o odb}v! się w ranach Środków
finansoyych łyodrębnionych na to c€l w ploie |mmŚowym szkoly.

7' Dodatek morywacyjny v}placa Śię z góry w teminie ry!łabl ĘIagrcdz€da'



$s.
1. Nauczycielom, któryn powieżono slanowisko kiercMioe w Ś^ole oE nauczyci€lom.

kńrym powiemno wychowawstwo klasy' sprawowani. fiDkc.ii dońdcy netodyra€go
lub opiekua Śau prrysłuc!-e dodaEł ft!'ł.]j n) '

2' wysokość dodatku funkcyjne8o dla dyreklora 9koły ustala Brmist.z, a dla muczyciela
zajmującego slónowisko wjcedy.ekto(a szkoły j kimwnika szkoły Iilialnćj d}rcktor
szkoły' w meb posiadanych środków finansowych' uwfglę/niając ;
l/ w'eIkość szkoły i jej sttukfuĘ orea'izeyjną
2/ fłoŹoność zad€! łynikających z ajmowuego stmÓwiską
]/ ljczbę pozostałych stanowbk kiqomiczych w szkole,
4/ wtriki pracy szkob.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego w odniesimiu do pobićla'ęj mininalnej stawkj f t}tułu
lełniria finkcji kierowniczej łynosi :
l/ od 5olo do 50% dla dyrekola szkoły do 6 oddziałów o liczbie ucaiów do i00'

: 2/ od 10% do ó0% dla d},rek!o!a szkoły od 9 do 16 oddfiałów,
3/ od i 5% do 70% dla dyeklola szkob liczącej ] 7 i więcćj oddziatów'
4/ od 5% do 40% dla wi.edlYektom,
5/od 5d0do]0do d| '  k|f foMika Ś7kó , jI iahej.
6/ od 5% do 50% dla dyrektda pżedsfkoia'

4' Dodalek fuŃcyjny pEystuguje Ń$rriez nauczycielom z 
'tufu 

:
l/ powierzenia lvychowawgtwa klasy w ależ.ojci od iiczby lcaiów w kjsie :

a/ do l0 ucaiów - w łysokości 1'5% średnie8o vynagrodanja nauczyciela

b/ 1 l i wię.ej uchiów w Ęsokości 3'6% średniego wynagodzenia nauczyciela

z oliek'na Śtaa w łfsokości 2'3% śr€dnięgo wynagodzenia nauczyciela

s6.
1' Prawo do dodatku fuŃcyjnego powslaje od pieNszego dnia miesiąca n8tępującego po

misiącu' w hÓrym nastąPiło powiffiia Śmowiska kićrowniczeeo. a jeżli
powięŹenie stanowiska nat@iło piwsre8o dnia misjącd - od tego dlia

2' Nauczyciel' ktróremu lowi€rzmo stanowisko kigołnjczć na.zas określony. traci prawo
do dodań! fuDkcyjne8o z ullywem t€8o okesu' a w razi€ wcreśniejszego odwoleią z
końcen niesiąca' w kńrym naltQilo odwołanie. a jeżeli odwoleie nastqpiło
pi€rwszego dnia mi*iąca - od tego dnia'

3- Dodatek fuŃciny w pysokości ustalonej dls dyreklora pŹysługuj€ .óMież
wiced}Tel.1orowi szkoły !o uPbyie l ni.siąca nieb@ności drektora szkoł] z pr?c,łt)
imych !iż ulo! w}?oczyŃowy.

4. Dodatek funkcyjny pżysługuje naucfycielom' którym powitrzono obowiązl.j
kidoMicć w zastępŚtwie' W 1ych p.zpadkach Prawo do doda1ku powŚaje od
piwŚtgo dni. lełnjmia lych obowiąfków i gaśnie z PieNszym dnim miesiąca
naŚtępującego po a!żeŚtaniu iych obowiąfkós'

5' Dodalek fibkcyjny f tyiułD wychowawstwa przysługuje z dliem je8o lowi€funia'
6' Dodatek funkcyjny u,ypłaca się f 8óry' w leminie wnlaty ł)nagro&oia'



Dod'tek 2. wtnIki pY'Ćy.

s7.
1' Nauczycielom łfkonującym PraĘ w lodnych i uciążlis1cb wannk&b dla zdłowia

przysługujć z tego rytułu dodat€k za warunki pracy'
2' Za prov^dz6i. wef nŃcfycieli zajęć dyda.ktycfnyc! w klasach łączmych pżysłu8uje

dodatęk w sYsokości od 10r/d do 25% god'inowej stawki ni.imaln€j u kazdą
ptrpńcowaą w rych klasach go&inę nauoania'

3'zo prowadzeni€ zajęć pfuz nŃczycie|i w klagio lub gnpie wychoławcz€j z
UloŚledanymi mysłowo w stopniu lekkim' w któDm hajduje Śię pra,najmiei iedno
dzięcko z depehoslrawnością określoną w roz!@ądeniu Ministra Zdrowia i olieki
sPoł{aej z dnia ] |utego 2002 rolru w sPrawie kFldiÓw ocetry niepelnospawnoścj u
osób w wieku do 16 roku życia /Dz' U' Nr 17, poz. i62l' w przĘadku' gdy w takiej
Nr6ie lub gfupie ala,jdtlje się {Łiecko ulośleda!ć Wysłowo w stopniu umia&owm}n
lub macayn! pod waruŃim' że ajęcja dydattycae prowadzone są wedłu8 od.ębnego
programu naucaia obowiązującego w tego typu sz}ole sp€cjalnej' a a.jęcia
sfchowawcze według odrębnegÓ !rceEmu łfchowawczego oPracowmego p.E
łYchowawcę od l0% do 250lo stawki godzinowej minimalnęgo vrnag.odfmi! fa
kazdą efek1)vnie prep.acoweą godzńę zajęć'

4. Za prowadz€nie ind}ryidualnyc! aj* rćwdlidacyjno.wychowawczych z dziećmi
upoŚledzonyni w stopniu głębokjm org&ifoweych na lodŚtawie oźeczenia wydaego
pżez PoEd'ię Psychologicao.Peda8ogicóą od |od/a do 25o/o stawki godżnowej
minimalnego Ęnagrodrenia a kMdą efekryMię Przepńcowaną godzinę zajęć'

5' Dodatek ua wmŃj pmcy przysfuguje w oksie faktyczn€go \akon)vania !mcy, f
kó.ą dodatek jesl eiąany ore w okesie nie ł]rkony$ania pracy, za |1óry pżygfugu,je
ł]nagrc&€ni€ lican€ jók fa oks urlolu wypoczynkowego'

ó' Dodalek a watun}j lracy wypła@ się w całości' jereli mucfycićl' w t'm nauczyciel,
Idórcnu powiwono stenowisko kierov'iczą realinje w w5Ąnkacb trudnych lub
uciązliwych dla fdrowia @ły obowiązujący go łTmid zajęć' Dodatek ł]'!ła@ się w
łysokości proporcjonalnej' jeżeli nauczycięl realifuje w wann}ach trudnych,
uciążliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego vymi@ zajęć lub jeżeli jest
zahudniony w nieleł.ym w}miM 8odzin'

7. Dodat€k a wm.}j pncy wyplaca sję f dołu'

wymg.odanie zt godziny pon.dł?niarowe onf godziny dorźnycb aŚĘpŚtw.

s8.
1. !r' srcuególnie ufasadnionych łyPadkach' podykowanych wyłącmie koni€caością

r€alizacji Progrmu naMaia w szkołach, nauczyciel noże być zobowiąfey do
odPłah€j pracy w 8odzinach ponadĘmiaro$ach z8odnie z losildaną specjalnością
I(tórych liczba nie noże Przekaczaó % tygodniowego obowiązkołego ł]mim ,aięć'
P6ldfielenie nauczycielowi większej ]iczby godzin ponadB}mieolych może mstąpić
z^ jego zgod!" jednak w q]mjare nie !Źe]cacającym % rygodniowego
obowiąnjącego ryńiafu godzin z'jęć'

2' Wylagódfenie a jedną go.Łinę ponadsloiłową i godfinę dorEaego zastęPstwa
obliea się' z zastrzeEni€m Pkt 3' &ieląc p.zyaaną nauczycieloBi s1ałkę
*]nagrcdzęŃa zsBdnicrego /łącaie z dodatkien fa !{trBki p.acy. jeżli pr&a w



go&inach ponadsfmiałotlvych oro doEa€go atęPstwa odb}va się w wa.un}ach
trudnych' uciążlivycl d|a zdlowia/ vrez misięcaĘ licfbę 8odzin tygodniowego
obowiązkowego wymian zaję'' ustalonego dla rodzaju ajęć dydaktycaych,
*Ychowawczych lub opiekulczych realizowanych w.mach godfin ponads7mitrołach
Iub donaego aŚĘlstwa nauczyciela.

3. Dla Mlczycieli realjających tygodlioły obowiąfkoły łymia zajęć na Podstawi€ att'
42 !st. 4a Karty Naucfyciela \rynagrodzmie a godzinę doraaego fstępstwa oblica
9ię dzieląc przyhmą nauczycielowi stawkę vfnagrodania as^dn].eEo 

^as:zni. 
z

dodalłien za wmŃj pńcy' jeżeli Praca w godzinach ponads}mjdowych ore
dońaego alęPstwa odbywa Śię w warunkach trudnych, uciązliwyc! dla fdrowia /
ple ńiegięczną |jczbę 8odzin realizowanćgo rymim ajęć'

4. Miesięraą liczbę godzin obowiązkowego wymian zajęć nauczyci€ia, o którym ńowa w
!łt 2 i 3 usta|a się możąc tygodnioły obowiązkos} Iub realizowfuy wyńid zajęć
yzez 4'16 z zaokłąę|miefr do !Ćłnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do o.5
godziDy pomija się. a co mjmjej 0.5 godziny liczy się za pełną 8o&inę'

5' Do utaleda rym8rodzenia za godziny ponadw}niarowe w tygodnjach' w których
Pr4?adają dni nieuslrawied]iwion€j 

'ieobecnoŚci 
w lracy nauczyciela lub dni

utawowo wolne od pracy oro w tygodniach' w których zajęcia rozPocz}tają Śię lub
kończą w czasie trłania tygodnia lDb też nie odbywajĄ się z PrzyczF leżących po
stronie !fuodawcy' przyjmuje się naŚtępujący wzór obliczenia faktycaie
realibwanych godzin Ponadwymiao*fch, a które pżysłlguje $5na$odzenie w
takim lygodniu : x.yz ' 

gdfie tygodniową liczbę go&in
ponad$}miarowych Przydzieloną nauczycielowi, y - stmowi sumę nie!repfuowmych
goiŁin ponadwyniarowych w daym tygodniu' czy cz}m średnja {Łienna liczba tych
godzi! stanowi Ń'ii.ę pomiędzy fakry@ liczbą eodzitr lrzydzielonych nauczyci€lowi
w dm)m dniu' a pn}?adającą na ten dzio śrcdnią liczbą 8odzin obowiązkow€8o
łfniaru cfasu pmcy tego nauczyci€la w}nikającą z att' 42 usl' 3, 7 Kady Nauczyciela' z

faktycznie ftalimwma ]iczba godfin ponadłymieowych w danym tygodniu'
6' vymgrodzenię a go&iny ponadwymia.owe omz z rytulu doń'nych zaśę!Śtw wyplaca

Nagrody d|! n.ueycieli r śpeĆji|nego fu.dusfu blgród dtt ntuczyci.ti ż. ich
osiągnięcit dydtktycno.sTchowewcze

I. PosttDowielit ogó|D€.

$e.

l' Nauczyciglom' w tym dyfl<toron rogą być pŹyaawan€ nacrody a specja]nego
fundus^ mgrod dla nauczyci€li twormne8o w ł]sokości l,2% plmoweego rocaego
osobowe8o tuldnsa ple.

2. Fudusz nag.ód moŹe być powiększony o osrczędności z fiDdBa plac.
3' Fuldu5ą o ktÓrym mowa w ut' 1 dżeli się m częŚć będącą w dyspofycji dyrektora i

$}noszącą do 70% ogólnej kwoty nmduŚfu o@ na część pozoslałą będącą w dyspozycji
Burmist!.za w wysokości do 30olo.

4' o ostat€caym po&iale środkÓw na nag.ody decydują upmłnione osoby' o kórych
mowa w uŚt.3 w teminić do 30 Wześnia'

5' Na8rody z filndusa będą€go w dyspozycji Bułmistrza przynawme są lle



Bumistrz€' a z funduŚ^ będącego w dyŚpozycji d}tektola - Prez d}rcktrów p]acówek

6. Nagrody są pż}rawme z ołeji Dnia Edukacji Neodowęj '
7 w sezeg'5|nie uaadnimych pż}padkach nogąbyó lrz}aawee w imym teminić.

u.Kr}'te.i! p.zyalw8nb DaglrÓd'

s 10.

l' Na8lody mają chdakter ummiowy i p.zyaawmć są nauczycielom za seeeó|je
Giągnięcia dydałtycao.wychowawcz i opiekuńcć w !.acy awodowej '

2' wysokość naercdy Burmi9fŹa dla d)rcktora pl&ówki oświatowęj us1ala się do 120%
pobieranego minimalnegowynagrcdzeniaaadri*go,

3. wysokość naglody Bumist% dla nalczyciela ustala się do 120% PobieErcgo lrnz
nauczyciela minimalne8o wynagro&enia asadnicz€8o'

4. wysokość mgrody d)rektoE ustala się do 80% pobiefuego pŹ€f nauczyciela
! minimahe8ołynagrcdreniazasadnicŻgo'

5' wysÓkość p.zyalwmych nagrÓd ualeaiona jćś od losjadanych ś.odków pienięaych'
ó' z wnioŚkien o nagrodę Bumistua dla d}TęktoE może wystQjć rada pedagogiczną

komit€t lodzicielski lub rada rodzio5w Nagrcdę może ńwni,.ż, pt44ać Bnfristlz z
włsn€j inicjat]wy'

7' z wnioskiem o na8lodę BumistEa dla nauczycie]a moż wystQić dyrektor lub za
poćrednidwem dyrektora mda pedagogicznĄ ogniwo &iąz|a Źwodowego i koniiet
.odficielsh lub rada rodziców'

8' z Wioskiem o lr2yaanie na8rody dyrehora może w]stą)ić :
l/ .ada pedagogjcm,
2/ rad! ro&iców lub konitel ro&icielski.
3/ ryiązki awodowe &iałające w szkole'
4/ dyrektd z właslej inicj&iywy'

9. vniosek o lrzyannie nagrody Burmisn'za powinien być złożony w Urzędzie MiEskim
nie póź ej niż do 25 września'

10' vnisek o nagrcdę d)aellm powjnio być złożony w seketuircie szkoIy nie
! póżnej niż do 25 weŚnia'

1i' wnisek Powitrifu zawitrać |
1/ dan. oŚobowe.
2/ ilfot]@je o dotychczfuowych lagrcdach i Ęłóżnimiach.
3/ umdnienie.

l2'Nagrcda może być pżyae nauczycielowi po !żelracowaniu w p]acÓwce co najfimiej
l roku, a d}tktorowi l roku na Śtmowisku dyrcktor.'

ś rr.

l. Ustala się nsĘPujące kr}teńa przyaawmia nauczycielom laarody :
l^v zakrosie pracy dydakryc?nGłychowaw.f.j I

a/ osi€a dobre qniki w naucaiu' w tym potlviodfone w
spmwdzianach i ee,'minach ucznióq przeproładfonych !w ŃlęEowe
konirje eez ninacyjne,



b/ osią8a dobre łfniki w nauczaniu potwiqdzme ukwalif'kowmi€m się ucmiów
do konkDrsÓw' o|impiad |ub zawodeh organ'zoweych na szceblu lowjatołyń

f,/ przy8o.omje i wforowo Mliarje Uroczy9tości szkolne i ś.odołiskowe.
d or8eizujć imprefy k''tDłalne' ,portow€, rekeacyjne i ł1poczl,Tkow€.
e/ wyku ujć Śię ponysłowością inicjaBvą w stosowmiu óżnych fom i metod

akgvimwei. uczniów na zajęciaclr
2/ rr zakr€sie Prmy opiekuńoej :
a,/ aPeMia pomoc i opiek ucaiom będącym w tfudn€j s,rucji matdialnej tub

życiovej'pochodzącychz.odzin ubogich lubPalologicaych,
b/ prowadzi dzjała]ność najqcą na cęlu apobieganie i nalczanie ptrjawów

palologii wśód młodfieży'
c/ orgóinj€ udział rodziców w życiu szko|y. roryija fomy współ&iałania

3/ w ztklBt€ tnnej dzi ehości st.tutow€j Śutoły :
a/ troszczy się o mienie szkoły. polćlszanie bazy dydŃtycaęj,
b/ ugaaje się w remonty i inwe,tycje reaiizowme w szkolo.
c/ zdobylva dodatłowe Śrcdki |mmsowe dl6 szkoly'
d/ p.awidłowo realiaj€ budżet sztoły,
e/ prcwatŁi lekcjć lub ajęcia otwańe,
fl prawidłowo plowadzi nadzÓr pedagogiczny.
2' Nagroda możć być pŹyznm nauczycielowi, który :

l/ loŚiada co najmiE dobrą ocenę p.'cy,
2/ w]łÓżnia się Pr&ą !a recz środowiska lokalnęgo'

PostaENielit końcow..

$ 12.

l' Nauczycięlowi nie lrzysfuguje łynagrcdfenie a czB nieuspmwiedliwionej
ni@b€cności w pracy' a tatże za inne okesy, za które na Podstawio odĘbnych

2.

t.

Rady ).ryjskiej
JfrnsfółhrnięłzPdka

prrepisów nie !żysfu guje sf ńag.od4nie'
stawĘ fa jedeń dzień ni€vykonyweia pracy z pźyczyn wymioionych w uŚt. l
uŚdla się d'ie|q. ssĄ9 ie skhdniki s) ba8rcdtr ia Plzel tr,7dzieści'
Kwoty procentowe wszystkich dodatków okreŚlonych w Re8utminić żokr4gla się
do Pełlyc! zlotych w tetr sposób, że kwotę do 0,49 zł pomła się, a kwotę od o.5 zł
zaokąal,a się do lełnego złote8o'
Wsre|ke zmiany .€8ulaminu na,tęPują* trybie je8o uchwa]enia.


