
Uchwah Nr X/63/07
Ridy Mi€jskiei w KałuŚzylie
z dria 29 grudDia 2007 roku

w spmwie ucbwa|enia regulsniłu okreś|sjącego wysokość stawek i
szczególow€ warunki Przyznaw3nia dodatków I za wystlgę |at
motywa.yjn.go' 

'uDkcyjD€o' 
a warunki pricy or'z srczegółow€

warunki obliczania i łYpl'€nia *Tnagrodz.nia za godziny
ponadwymiarow. i godziny donźIych zgstępltw orgt pr'}zn9w9!i.
nagród ze specjalnego funduszu nagród za Giqgnięcis dydaktyene
*Tchowawcz' d|a naucuycieli złtrudnionych w pl'ców!.'cb
oświatowych prowadzonych pr,ez GminęK'łuszyn.

Na podstawie art. 30 ust' 6 i ó a i art. 49 ust' l Pkt 1 i ust' 2 ustawy z dnia 26
srycmia 1982 loku - Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 r. n
anianami / oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 ln3rca t990 r o samorzą&ie
Sfltryn /Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. re ni?':'arni/, po uzgodnieniu z
oddziałem ZNP w Mitrku Mazowieckim' Radg Miejska w Kałuszynie ehwala' co

$r.

Uchwala się regulanin określający {Tsokośó stawek i szczegołowe warunki
przyznawania doda&ów za \łysługę latmotywacyjn€go, f].tkcyjnego' fa wanDki
pr&y oro szczegółowe wałunki obliczania i v/ypłacania v]Mgrodunia za godziny
ponadwymiŃw€ i godziny do.aznych z9stępstw o@ pormawania oĄgtód ze
sp€cjalnego fundusa nagńd za osiągnięcia dydaktyczno.\łyohowawcz€ dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych PrZz Gminę
Kałuszyn w bŹmieniu stanowiącyn ząłącztik do niniejszej uchwały.

s2.
Regulamin obowiązuje od l stycznia 2008 roku do 3 l grudnia 2008 .oku'

s3.
wykomie uchwa}y powierza się Burmistrzowi Kałusz}ru'

s4.
Traci moc uchwała Nr IV/l8/2007 Rady Miejskiej w Kałusz}nie z dnia 24 luiego 2007
roku w slra c uchwalcnia regulaminu okeślającego wysokość stawek i szzgólowe
warunki pr4aawania dodatków : ?' wysfugę l't mot}\,acyjn€8o' fiDkcyjnegq za
waJunki Pmcy oraf szczegółowe waruki obuczania i w}"ł@ia wyna€rodzenia u



godziny ponadwyniarowe i godziny doraaych 4sĘpstw dla nauczycieli
zatJudnionych w plaówkach oświatowych prowadzonych pŹ€z Gminę Kałulz}n oraz
uchwała N. )oul13/05 Rady Miejskiej w Kałusz)nie z dnia 26 lut€eo 2005 roku w
sPrawie uchwalenia re8ulaminu pruyznawania na€ród nauczycielom zatrudnionym w
szkoł&h i pŹedszko]u prowadzonycb pźez gninę Kałusąn ze specjaln€go fundusfu
m8ód a ich osią€nięcia dydakryczno.wychowawcze.

Uchwała wchodzi w życie Po upb'wie 14 dni od dnia ogłosfenia w Dzienniku
UrzędowyD woj€wódŹwa M@wi€ckiego.

Rady Mitiskiej

,*,,#i"-,o*



załąchik do uchwaiy Nr )V63l07
Rady Miejskiej w rałuszynie
rdnia29 gntlnia2007 r.

R€gullmin p.z'zn!w&it i wyp|acnit doddtków
do wynlgrcdż€nit d|. n'u.zycieli oraz nryród ze spe.j'ln.go fundueu legród 2 ich

osiągnięcia dydakty.aojłT.how.rY@

sr.
Reguhmil okreś|r :

l' w}sokość stawćk dodgtków I a ł7sł!8ę lat, mot}v6cyjnógo, fiDkcinego, a wmŃi

2' szażEE!,|ow sposób obliczuia ł}lagodaia a 8odziny Poedł]niarcw€ oru za
godziny doaźlych f Śępstą

} żsad)' pŹyaawmia na8ód ńaucą/ci €jom r specj'In€go libdugfu Da8rod a |ch
os€n]ęcE dyo'{ryczn0.vycnowawcr.

s2.
Iretftć w .egultDinie j€st nowa o :

l. Keci€ Naucfyoiela - rozumie się pŹez to us.awę z dĘia 26 sB]caia 1982 roku - Kana
Nauczycio|a /Dz' U . z 200ó r N| 97 ' 

poz' 674 z Późj' zlniAĄMi/,
2. Ńzp@ądżdjts roamie 9ię pŹez to rofpÓżądfenie Midista Edukcji Narodowoj i

slortu wydarc na podstawie an' 30 ust. 5 o!!z att. 34 ust. I l 2 ustały z dnia 26 stycznia
1982 rcku Karta Nauczyciela,

3. sf]ole - należry rczMi@ pżż to jednostki otgoizacyjne rybimione w art. I pk1 l
ust!ły z dnia 26 sq.^ia |982 roku - Kalta Nauczyci€|ą dla których orgmm
prowadfącyn jest gmina Kafuszyn,

4. nauczycielach n^|eży rcznńięś) p@ to różfueż, łychowawców i innych pracowlików
pedaeoei{)ch aEudlionych wjednos*'ch oQanizcyjny(L o krórych mówa wpklJ,

5. łlsie należy prze,z 1o rozMieć tałże oddŻał lub g!!ę,
6' rygodnioł}n obowiązkołyn !1}nide godziĄ. należ! wą io rozwigÓ tygodnioły

obowiązkoyy wymie 8odzin' o którym moł? w 
'n' 

42 Bt. 3, an. 42 ut' 4a oEz
uŚialmy na podstawie att. 42 usr ó, art' 42 usI' 7 pkt 3 utawy Karta Naucuycie|ą

7. minimalnej stawc€ . n&|eży przez to romió minimalĘ stawkę Ę'nago&enia
asadnicrego zgodnie z psiadmlm stopniem awansu awodowego,

8' zakładowej orguiŹcji diązkow€j - roamio się ptzęz to zafĄd odĄział! n.{P w
Mińsku Mazowieckim.

Dodatek a wyśhgę l.t

s3.
1' Dodźt.k a ł}sfugę la1pr4/słu8ujo a dni' a które naucz/ciel otE}muje wylagrcdaie



oB a dninieobecności w pacy 7 poqodu n'ezdolnoj.' do pńcy wslatek chorcby lub
koniecaości osobisle8o spEsoseia opieki nad d,i €ckiń Iuu cnoryn czloniim
rodziny' a którc Mu.ryci€l otŹ)łnuje Ęnagrodaie lub aŚiłek z ubezDi@z€nia
spoIecaegÓ'

2' Nduczycielom pż''sługuj€ dodatek a wyslugę lat w wysokości 1% łfńagrcdzenia
aadniczego za każdy rok !@y' s1!]aĆany w ol@sach niesięcaych pocz)tając od
Ćzłan€go roku !.acy' z t)m' że dodatek niÓ inoż€ ltf€kocfyć 20% Ęnaerod;enia

3'Do okrcsów pracy uPraMiających do dodalłu a 
'fsługę 

la1 wlica się okrcsy
po!Ęedniego atrudnienia we wsf}sikich zakł.dach Pey' bez wględu na sposó6
usbnia stosu!łu placy.

4 Naucfycielowi pozstająemu j€dn@z€śńie w wię.ćj niż jedĄm stoŚ|tnku PEc' oksy
upEtiajace do dodlrku a sfsługę lal ulala się odĘboie dla kddeso stosiił'l oracY;
z'sEzeŻ€niem ust. 5' Do ol\Fsu atrDdnienia uPEMiająceeo oo ooda*" a .rsiueę iar
ni€ wlicza się ok4u pmy w im)m f'łł.&ie, w ldórym !ń(!Mik.jćsi lub''był
jednoceśnie ztfudniont Do ołreŚu dodatkow.go zatludnidia ni€ Mlegąją ali@niu
oki€sy podstawowego zatndnimia.

5- NaEzycię|owi poestljąc€tu w stoŚunku pmcy jednoczśnie w kilku sfkołach w
Ęna8 Ęcztię lie ptrlEcającym obowiązu.jącego naucą'cielt ł]ni@ aj*' do
okrcgjw uPEMiający.h do dodatku r 

'$ługę 
lat w kazdej f sakół aliĆza się ojoąy

atrudnioią o L1ólych mov! w usl' 3'
6' Do okEsów !.a.y ł]magmych do nabycia prawa do dodaltu a łyslugę lat ulicza się

okesy pmcy wykonn'ranej w {yniaż€ d. niższym niż połowa obowiązująceg;
\ł}miaru ajęć /czsu pmcy/ oru okresy Pracy, o któtych mo\ła w !n.22 Bt. 3 Kań
\aucryc iela.

7. Do okresów lracy uPEmiających do dod.tku za wysłxgę wlica się tŹtże ime oksy,
jeŹeli z mocy odĘbnych pĘepisów lodlegają one wlic@triu do okresu pmcy, od kórego
al94 upńMifu ia lra@wniczą

8' Dodatćk z ł'sfugę lat łlTłaĆa się z góry, w tmini€ vlpłaty !$,M8lo{Ł€nia'

Dod ek motlvacyjoy.

64.
1. wysokoŚć środków pŹ€ruczoDych !a łlpłaĘ dodatków mot}vaoyjnych nie noze być

niż% niż, 3% \Y\ag@dz.nia zasadniczego ogófu narcrycieli atrudnionycb m lftnie

2. wysokość dodatku moqvaoyjnego wynosi :
l/ dla nauczyciela - od 1% do l0% mininabej ŚtawŃ,
2/ dla li@Mika szkoł filialn€j od2%do 15% mininalnej stawki,
3/ dla wice/yrckors Śfkoły - od 3% do 20yo minimalnei siawki.
a/ d|a dyrkoB szlroły - od 59oo 'fśolo minima|nej srawki'

3' Dodal€k mot}vacyjny prła|aję się na cżas okeślony, nie krótŚfy niż

4. varuŃiem p.ryaeia Muculciclowi dodatku mot)ryacyjn€8o jćst :
l/ uzyskalie v@€gólnych oŚiągnięć dydaktycayc}L wy.howawczych i opiekuiczych, a

a/ stosowoie różnorcdlych meiod nauczania oraz po.ówn}vrie efektyMoś.i



b/ śosoweie no*ych rcryiąfań m€todycatych w ajęciach dydakrycap

c7 prcwa(Ęćnie lekcjiorwarrych w rMach Dnc fespofu pŹedniolo9ego |ub Z

(V Umjejętne re&ią7yae|eP.ob|enów s1chosa$Czych ucb'ów we u9pólpmcy

e/ pełnę lo/poaanie nodowi9ka sfchowawcfego Uczniów. aktlMr i eiełT,s ne
@I&de nd lzą uca'os potżebuiarych saz8ó|neJ opieti,

! prow'drćniś dżal.lności mającej na Ćelu Zpóbięfui; i;Mkzae pŹejag ówpalologii slolćąej,
2/ jak6ć ssiad.zonęj p€cn 

' Dm eiąfeej z po9ieŹon)m (tslowikien
Bercwn|czym. dN'alxow}m ad.niem |ub aięciem. a w Śzve8ólności :
a,7 s'srmatj cde i efekr}ryft s!/koDrymie pruydzie|onych obowiĄftów,
b/Podn6xni€ miejęEtNi awodo*ych - ud7ial w doskońa|enju w.elafu

pracy ora .óżtlych formach doskonalenia awodoweso.
c7 dbalod o mimie szłoły i posfetrnie bafy dydaky;ej.
d/ pi idlowe plow.dafue dokbćn.acji sfkolnej i p€da8ogicaĆj.
ą ŹEehe I klfuowe $}vązywfuie Śię f Po|trai stużbotr}ch.
V prf€strx8erc dy8ryp|fy pracy'
3/ p6iad.ni€ @ najmi€j dobrcj oceny lracy luo poz}qvn€J ocmy dorcbku

a/ ffugaaleie q rąIizcjęc4mos(i iaję., o horvch mowa w
Kafiy NauĆzycielą & w s4trgotności :
a/ orBanjzwanie impRz i uŃc4/srości szkolnych'
b/ udfial { koń kj&b pŹdmiotouych. o|impiadach. 4wodaĆh

ań. 42 nst' 2 p|<r 2 i 3

d oPiśka md saDoŹqden rcaiou'skin JUb im'bi oĘmiżacjmi ucAjovskiDi
oaalaląc}m na teren|e szkotv.

d/prcwadćDie |ćkcji koh/efukjch. Pzejawjme imyc\ fom alfiywnosciq
rmlcn Wf wnątrĄzko|r.Bo doskonaląia 7awodowego naucą cieli,

dałr}ryńy Udfial w ealiaqeiu iMy.h fadai ś'lnos}ch szłob'
5. Doda*owo @nłiem pŹyzn.lia doda*! mor'\acyinego ol*rro.o"i .ztorl oozłRynlenlonyń| s pn IJesl sPehienie nNlępujących lqas'ów:

l/ trłożenr wanł*ów do rcaIiacji zadań dyd.łryca'ch. ł}Ćhowdwc4'ch i
w rrb I opracowmje tutusu orgtuiracyjneBo. wyposzmr w

śrcdłi dfdaktycae, s!rzę| ap€"nie"l" l 
".*-i" 

*o p.^t.i!gńń lip"*ńi"twarunków bhP i ppoŁ
2! 

-Ylacja 
eńĆ reDonlowo-insslyqjny.h' po4sk'smje srodkós pozbu&ebq}Ch

na dzallInoŚĆ €dukaĆyjno.wychowaw.zą!lacówki'
3/ dba]ość o cą/stoŚć i sletykę sfłoty.

11 !:g:"?*i: spBw osobowycb. w tlm : farudnieie fsodnie z kwarinrGlj,mi.
prowaof€rue ak| osobouycń preo{Tików.
y sp.awowmie Mjzm ledagogicaego, 

' 
t}n : realizlcja lrogrmów nauczanią oc@ptr) mWzycieli. oprcka D.o mu(ryĆielmj rczpoc,ymjąc'mi pńcę ł usod7ie'

reajEcJa a|e.en' M|os|ow o€6nu p€daeogicaeeu'
wsp({Pmca f o€&mi sfkoly i ruiąfl.mi ułodos,vmi'

o Dodak| no^]^VŃy;ńy dla nllcĄcie|a pŹyaaJĆ ó}telnol \fłob. a dla dJR|lo'.
doda*U moqeaqjnego odbryŹ się w tamach slodl'ówln'nsosycn Ęoorębnlon}ch na Len celwp|mie finaNosYm Śz}oly.



$s.
|' \suc4 cieion' ł!óryn Pou ie@no s|anowisło kiefovnicfę w s2l@Ie o@ nauc^cielom

I{11-p:T1- *y",n*:wsMo krsr). spEwo.eie tu"r"ji do.d"t;J;'y;;;;;
ruo oprcKDna 3razu lrzystuElte dodatek frDlcvinv.

2 $Śokośś dodsfu nł*cyne8o dl' dyrehom s,łob, usE|a Bmistra a dh mDczlciela
almqącegÓ sLarNŃko w|cedyrehom szło' I kiell)Wi\a śfłcĄ filislnei - dwrrbrsxoły'.vJa lrch PosEdfuxh śrcdłów tifusosfch. uszg|ędniając :
] / wl.xc. Śzxory I JeJ sEuknrę orgfuiacyine
2/ 7rożoność ndfui ĘYniłajacJ ch z ajmoMego st'low|glq
l,l|c7bę po7oslaJych sbnowisk Liercrmicąch w vkolą
4/ q)hiki pncy szkoły.

, 
:,Jil::1o':!"'*. fu*:łjńeeo w odnisieniu do pobi€reej minimalnej sEłki z r},tulDpem'enE funkcjl klefulł,I)'czej {fnosi '
l/ od 5olo do 5070 dla d}rckoo szkoły do ó oddziałów o liczbie ucaiów do loo'2/ od 10yo do 60% dl' d'rektoń szkoły od 9 do 16 oddzialóuj/oq 

l:oio'do ]9ol.-9'a qylek1on szłoły Iicfącej t7 iwif*j oddżiałów,
4/ od 5% do 40% dla wicd'rekrora,
5/ od 5% do l0o/" dh Uerownikaszkot fitiatnei.
6/ od 5% do 50% d|a dyrektom DŹedszkola.

4' Dodoleł nni .}jnypr4sfugljeiównie, nauc7ycielm z r}ufu .
l/ posler1ń w}chowas Jrwa tlas) u alebościod li.zby ucajow v kl6ie:

a,i do 10 uchiów - 30 fł.
b/ od 10 do 19 ucaiów - 45 zł'
c/ 20 i więcl'j ucaiów . 75 zł,

2| oliekM sLlżu - w wysokości 50 zł'

7. Dodatek mo'yvacyin} uypl.ca się f góĄ u teninić ĘT{ary
dod8|lu mo9Naqjnśgo d|a necf}cietl

6'ęgn|ę.iu opinii zakladoqej ft8eiaji 7wiqfko$.J'

3. Dodatek fur tcyjny w ryŚokości
wicęd}E](touvj szkoty po ult}vie l
imych niż !i]np vypocąnkoły'

só.
I' Pmwo do dod1Lłu fiłk)jnego PowŚtlie od piwsrgo dni. Diesiąca MnęDuioceEo mdes]ącu. s klorym mŚqpilo powi.lmja slaIosisł! kiero'Tic,eń. 

'; 
;e;I

^ 
pow€trnE:|aow6k. n6Ęp'lo piwszego dDis mjeriqca odleEod!ia'

2. NaucryCiel. k|ótmu powieŹono s|alowisto (ielo'nic7e na cfas;keś|ony. uaci dawodododa*u |tkcyjńego z upł}Mem tego otrcsu.. w ńzie wĆ^ś'"j.^;;d.;ń;.;
konśem mF!łT.'s któom nsĘ!||o odwo]Mie. ajeże|i odwołanje Mtąiilo pieB*8o
dn|a mA|ąca -od ieEodnia'

na|ęI'uJe Po Uprzdnim

Ust'dolej dla d}reklła pĘlsfucuje rósTiez
m|esiąca nieobecności d}rtltoń szłoty z !Źycz}n

o 
P:!1:]' l 'cyjń) pŹyslJgJje laucfycie|om, krórym powieŹono obosląfnj

aslęnsŃie' w rylh Prrypadłacb pEwo do dodalłu DoBhie od



pierwŚfego dnia Pełniff'a tych obowiąfków i gaśni€ u pieNsz}m dni€m miesiąca
nstępującego Po żpneśmiu rych obowiązków.

5. Dodatćk {unkcyjny z qtufu wychowawstwa lrzyŚługuje f dniem j€go PowieŹenia.
Nauczyciel traĆi Pńwo do dodatku z chwilą ap.fĆstania pełnienia funkĆji wychoMwcy'

ó. Doddtćk funkcyjny łTłaca się z góry w teminio v]płaty wyn€rodre'ia.

Dodat k za w!runki prtcy,

1- Nluczycielon s}konując}m ltcę w t.udnych i uciąż|iłYch wmnkach dla zdiowia
przysfu€lje z te8o t}tułu dodai€k a Wnki pńcy.

2.

3.

5.

6.

7.

zż proqad@nie pżez n@4ci€li żjd dydakrycaych w kl4ach łączonych lrzysługlxjć
doda|Ćk w łysokości od l0% do 25o/o godzinowej slawki minimalnej 2! każdą
ptr!fuowmą\v tyĆb klsach go&inę naucmia.
z& prowadenie Ąęó przą ndpzycie|i w kldie lub grupie wychowawczej z
upośledzonymi mysłowo w Śtopniu lekkim, w któDm aajduje się Prąnaj niej jedno
dziecko z niepełnogPmsnością okrcŚloną w .ofloŹądzeniu MiDistra Zdro{ia i olieki
sloł.caej z dlia 1 lute8o 2002 roku w sprawie kr'teriów oceny nielełnospraMości u
osób w wieku do 16 rcku życ6 /Dz. U 'Nt |'7 , pnf' |62/.w prz}Tadh! gdy w iakiej tlaie
lub grupie aajduje się dzieko upośledzono unysłowo w stoPniu Mia*owan)m lub
f@a}m. pod Wunkiem. że ajęci! dyda(1ycae prowadmne są w€dfug odrębnego
ploglgnu naucaia obowią?ującego w tego t}"u szkole Śpejabćj' a zjęcia
wychowawcre w€dfug odĘbne8o p.ogmu }ychowawcze8o opracowanego pfuz
wchowawcę od l0% do 25% stawki godfinowej minima|nego w]m8rodEnia za
k3żdą ef€kBwnie przepfuoBaą godfinę uajęć'
ZA prc*ądżeni'e ind}vidualnych ajęć walidacyjncwychowawczych z dziećńi
upośledbnymi w stopDiu głębokim orgmircwanych na Podśawio @eczenia $ydanego
pftz Poradnię Psychotogicao'Pedagogiczną od 10% do 25% nawki gÓdzinowej
mininaln€go s}naBlodzenia za kaźdą efekryMie p.fepncowaną godzińę fajęć'
Dodalek za wdunki lracy pżys1uguje w okesie fakrycaego w}kon)vania PraĆy' 2 którą
dodatek jeŚ Niąz9ny o.r w oksie nie D]kon}ryania pracn za który lrzysłlguje
ryna8rodeni€ liczonć jak 2 okres urloPu t,vnoczJTkow€go.
Dodatek za warunki pracy sYPłaca się w całości, jeżeli naucz/ciel' w trm nauczyciel'
którcm! lowidono stfiowhko ki€rcwnicze' ra|iaje w waruDkach eudlych lub
uciąaiłTch dla zdrowia caty obowiązujący go łynifu zajęć. Doda1ek 9}Płaca się w
wy,okości prcpo.cjofurnej, jeżeli nauczy.iel realiajje w w!łunk&h hudnych'
uciążliyych dla fd.owia rylko cżęść obowiązującego wymim zajęć lub jeżćli jest
zatrudniony w niepełnym !łlmiatr go&i'.
Dodal€k a wfuUnki pracy *l!łaca się z dolu.

wynagmdzeni€ zi godfiny pondwymiirowe onz godzily domźlycb ztstępstw.

sE.
l' W szczęgóInie ufasadnionych rypadkach. podykowanlcb \rylącznie koniecmościi.

r€lizacji progrmu nauĆaia w szkołach. nauĆzyĆiel możę być zobowiquny do
odpl4lnĆj Pracy w go&inach pÓnadvym'eołYch z8odnie z poŚiadeą sp@ja]noŚĆią



kórych licóa nie moż€ pzekncuć % tygodniowego obowiąfkowego wymi@ ajęć.
Przydżielenie nauczycie|owi w'ękŚzćj liczby godzin PonadłYmiaroqach może nót4pić
a jego zeodfo jednak w w}miarze nię ptrl@cającym % tygodniowego obowiązująceeo
łymiafl godfif, ajd.

2. v)nagoduenie za j€dną 8odzinę pomduymiarołą i godzinę domaego 2nstęPslwa
oblicz się, z atreżenień pkt 3, die|ąc ptzyz^Ńą fuuczycielowi Śtawkę
rynaerodćnia aadnicfego /Ęcaie z dodatkim fa \Ąmn}j pmy' jeż€li praca w
godzilach Ponad*fmidołych oru dońaego alęPstwa odbNa się w wmn}aĆh
trudnycL uciązlił1ch d|a zdŃwia| pżą miesięchą liobę godzin tygodniowego
obowiązkowego w]Dialu ajęć, ulalonogo dla rcdaj! ajęć dydlktymych'
wychowawczyĆh lub opiekuńczyĆh realizowmych w rmach godzin lonadł}mimłaĆh
|ub dońźn€go 

^t@Śtwa 
nauczyci.Ia.

3' Dla naucfycieli rąliających tygodniowy obowiąfkoły w]nie Źjgj m podstawie an.
42 ust. 4a K.rty Naezyciela $}MBlodrenie za godzinę doraalego zastępshła obl'ca
się dzielq! prryaaną naucfycielowi stawkę rynagrcdtnia ^z 

npzęp ftączlb z
dod.tki.ń a w'ruki pracy' jeżĆli p.a@ w godzimch loladw]mifuoPych oE
dmaego AĘpstwa odb}ł€ Śię w Wnkach lrudnycb' uci€liwych dla fdrcwia / prp
miśięcmąliczbę godfin realircwmęgo s}ńim zjęć'

4' Misię.aą licżbę go&in obowiązkowego w]nim zajęć nauczyciela, o któryn mwa w
Dkt 2 i 3 ustltló się możąc rygodnioły obowiąukory lub.reatizowany wyrniar z!j* przez
4,ló f rck€lenieln do pełńych godzin w ta sposób' żo cz.s żjęć dÓ 0'5 godziny
pmija sią a co najmi€j 0'5 8odziny liczy się a lełną 8o&inę.

5' wynagrodzenie Ź 8odziny loMdwymidowo Przydziolone w Plóie organizacyjn}m ńie
9|z'sŁJgoie b dni, w kóry.h nauczycięl nie realiaje zajęć f lowodu p.zeN
!Źewidziuych prepismi o oĘanizacji rcku szkolnego, rozpoczyMia lub końc@nid
zajęć w śrcdht tygodnia o.M a dni usllawiedliwionćj nieob€cności w pracn
konfdocj€ bą skimwMia'

ó. Dla !9tatenia lDĄagrcdzĆnia a godzinr poMd*yńiłÓwe w tygodniach' w K'jtych
pźypódają dni uslrawiedliwionęj nieob@ności N !ńcy Muczyciela lub dni ustawowo
wolne od pEy onz w lygodniach, w lórych zajęcia rozpocz'nają lub kończą w środk!
tygodnia - a Podltawę ustalenia liczby godzin poladłymifuowych PEyjmujĆ się
tygodnio$y obÓwiązkołf {]miar Źjęć okrcŚlony w ań. 42 ust. 3 Krł Naucuyciela,
pomniejshny o 1/5 legÓ *fmim a kazdy dfień usprawiedliwionej nieobecnojci w
pracy lub dźeń uslawowo wo]ny od placy. Liczba godzh lonadNyniarowych, za które
pżyŚfugJje v}Mgrcdrenie w takim tygodniu, nie może być j€dnak większ niż liczba
godzin Pźydzielonych w pluie organiucyjnym.

7. \iłnaerodzmie a godżiny lonadwymieowe oe z Btułu dońŹtrych fsĘpstw ł}płaca

Nsgrody dl. muczycieli ze Śpeci.lnego f'lndusfu n.gród dla Muczyci€|i a ict
osiągnięcit dydaktycżlo-\Ycbow'wce

I. Po6t.nowi€lit ogólne'

se.
1' Nauczycieloń, w t}m d}tklorom mogą być lrzyhawme nagrody e sPecjalnego

find!śzu nagród dla naucąrcieli twoŹonego w ł$okości 1olo p|anowme8o rccn€go



oŚobowego fundDsz! pł'c.
2' Fudusz nagrcd moż być powięk9zony o osezędności z fuduszu pl&'
3' FunduŚą o kl'órym mowa w us1' l df'e|i Śię na częŚ' będącą w dyŚlozycji dyrcktora i

łfnoszącą do 80% ogólnej kwoly fuduzu o@ na część pozo9tałą będącą w dyŚpofycji

4. o o9tateoayń podziale środków na ndgrody dęcydu.ją upraMionć ogob' o kórych
mowa w ut. 3 po zasięgnięłiu opinii niązków awodosach działających w d4€j
Dlaców@ w tminie do 30 w*śnia'

5' Ńagody z fundusz! będącćgo w d)'spoicji BumiŚtza p.z}żMwme są ltef
Bmist.fą a z fundua będą@go w dyspozycji dyEkloE - pIp d)Teko.ów placówek

6' Na$ody sąlEyfnawane z okazji Dnia Edukacji N@dowej '
?' w szczeg'lnie @adnionych pr4padkach mogą być lrz'hawme w innyn teminie'

u.Kr}ter|? pr,'żnawania nagród.

$ r0.

l. Nag@dy mają chaĘker uaeiola i yr4zJwŃe są neczyci€lom z^ śnaEó|ne
osiągnięcia dydaktycaGłychowawcu i opiekuńcze w PEcy awodowej-

2. Wsokość nagrody Bumiskza dla dyrektora Pl&ówki oświatow€j ustala się do I00%
lobideego minimalnego ł}mgrcdćnia zdsadnicego'

3. łysokoŚó naglody Blmistra dla nauczyciela uŚtala się do l00% pobimego !@z
nauczycićla minimalnego lvynaerodzenia zasadnicago'

4' wysokość @g.ody d}rektora ustala się do 70% lobiemego Wez nd\.T!.ie|^
mininaln€go ĘlagrcdEda aadnicre8o'

5 ' wylokość przyznas"nych nagród uzależima jest od posiadfuycb śrcdków pi€nięaych'
ó' z MioŚkień o mgrcdę Bumhtrza dla d'rektora moŹe wystryić rada pedagogicz@'

konit€t ro{Łici€lski Iub rada ódficów. Na8rodę moż€ rómież przyzać BmiŚtiz u

7' Z wlioŚkim o lagrcdę Blmistrza dla nauczyciela moŹe YTstąpić dyrello. llb 2
pośr€dnictwen dlektora nda pćda8o8iczna' ogniwo Niąlku awodowego i konitet
rodziciel,ki lub rada rodziców.

8. z Mioskien o plzymmie Mgrody dyrektora ńoże łastQić :
i / .ada pedagogictu,
2/ rada ro&iców lub komitet rcdzicielski'
3/ związki z'wodowe &iatającć w szkolą
4/ d)aehor z włanej inicjatywy'

9. wniosek o Przyaeie nagrody Blmist% powinien być złożony w UŹędfie MiejŚkiń
nie pózniej niż do 25 wześnia.

lo.vniosek o nagrcdę drel.1oE powinien być złożony w sek€tariacie szkoły nie późnjej

l l 'wniosek Powilietr awieać :

u inlofucje o dotychczaŚow)ch mg.odach i łyróai€niach,

l2wniosek powinia być zaopińiowany przą zwjązki zawodowe działające w danej

l3.Nag.oda może być p.z,uoa Dauczycielowi po pŹc!fuowaniu w Plaówce @ najmiej



2 lat a dyrckto.owi 2 lat na slanowisku d}te|1on.

$.

l ' UŚala Śię nNtępujące kr}'l€.ia przyaawania nauey.ielom nagrody :
t^v Źkr.ste pracy dydaktycno.wychowaw@j :

a/ osiąaa dob.e \ł}niki w naucaniu, ! w ge&góIiości lohłieldzonę w .
spm\,vdzieach i €gminach ufuiów, PŹeprcwadzmych przą okęgowe
komisj€ egmimcyjtrą

b/ osiąga dobrc łyniki w nucmiu lonvierdzone zalvalifftowani€m się ucaiów
do kotrkusów' olimpiad lub zawodach org&Łowmych na szcablu pÓwiatow,m

c/Plzygolowje i lerowo reatiaj€ uocrystości szkoln€ i śrcdowiŚkowe.
d/ orBfuizuje iń!rczy Laltualną slortową rektscyjne i łTo.ąĄ*owe'
e/ wykaaje się Pm}Śłowością inicjary}ą w stosowaniu różnych fom i metod

akł{ifowania ucaiów na ajęcjacĘ
2/ w żakr6ie p.acy opiekuń.zej I
a,i aPwnia pmoc i opie}ę ucaiom będąo}m w tĘdnej sytuacji malerialne.j lub

Źyciow€j, lochodzącycn f rodzin ubo8ich lub patologic4ych,
b/ p.oMdzi działa|nŃó maj4c4 m celu apobiegmie i Nalczanio przejawów

latoĘii wśród mtodzieży'
c/ oryanizuje u&iał rodżów w życiu szkoly, rcflła fomy t!ółdfiałania

3/ w ałBie i!!.j dfi.łahości stltutowej Śukoły :
ar' t.oszczy się o mimie szkoly' lolelsaie bafy dydakychćj,
hr' egaŹuje się w Motrty i inwestycje realizowfue w szkole.
c/ zdobywa dodatkow€ środ}j finesow€ d]a szkob.
d/ Prawidłowo realizuje budrt szkoły,
e/ prowadzi l€kcie lub rięcia otwane.
fl prówidłowo Plowadzi nadó. pedagogioay.
2' Nagroda może być ptyama leczycielowi, który :

l/ poŚiada co najmiej dobtą ocenę placy.
2/ ryńżnia się pracą na rze@ środowiŚlQ lokalnego'

PoŚtanowieni. końcowe.

s 12.

wŚfelkię zmioy regulminu n.stępują w trybiejego uchwalenia-

Rady Mtejskiejj/t'' '
Jmugz (eimież Pćlka


