
Uch$ala Nr XXIII/80/09
Rady cminy Andrzcj€wo
z dnia 23 marca 2009 r.

w spraryie uchwalonia regulaminu wynagradzania nauczycieli z{trudnionych
$, szkołaclr' dla których organ€m prorvadzącym jcst Gmina Andrzejervo.

Na podstawie art. 30 ust.6 iust. 6a, art. 30a, art.49 ust. I pkt I i ust.2, arr.54 ust.
3,ust'5iust'7,wzwiązkuzart'9ldpkt]rLstawyzdnia2óstycznia1982r'-Kąrta
Nauczyt:iela (Dz.U' z 2006 r' Nr 97' poz' ó74l zm.| Nr170,poz' 12l8'Nr220'poŻ' 1600;
Dz.U. z )001 r. Nr 17. poz. 95, Nr 80. poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1 103, Nr 176,
poz. 1218, Nr l9l, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; Dz.U. z 2008 r. Nr l'15, poz. 917; Dz.U.
z 2009 r' Nr l. poz' l) o'az Rozporządzenia Nlinistra Edukacji Narodou'ej i sportu z dnia
]l st}'cznia Ż005 t. ł' sprau,ie vysokości nini lahł)ch stawek vynagrodzenia zasadlliazego
]'tauc:1'cieli, ogólnych |!utunkó|,r przyz11ą\NaĄią dodatków do 1lynagrcdze ia zasadniczego
tlru: ł'vlagradzania za pracę i) rlnitl wolnyn od praą (D7'U. Nr 22, poz. ]8]; ?m.: Dz'U'
z 2006 r Nr 4], poz.293: zfi.| Dz.u' z 2D0'7 r' NI 56, poz.3'72; zn'\' Dz.u. z 2008 r' Nr.ł2'
poz 257 )uohwala się, co następuje:

sl.

Uchrł'ala się. po uzgodnieniu z nauczycielskimi związkiem zawodowym działając1m na
t.renie gminy Andrzejervo, Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnlonych
L\ s7łołech' dla klórych olganem prowadzącyn] ']est Gmina Andrzejewo. jak ł' załączniku
J.. r::-':el rzcl uchrr ah,

Ż d.i.] ]l] :: :I]!'! r' \l spra\lie uch\|ale ia reql!laninu u'lynugradzania nduczycieli
1lrr.a|:.1i:' :;i '. ::|I!'1ch p]'o.łodzanvch przez Gnlinę Andrzejewo

Tracr ::aa

$2.

uch\ała Nl xxII/75/08 Rady Gminy Andrzejewo

$3.

\\ \ iL1i::ni. .:.ali:11 l.lrr jerza _cię \\'ójtolvi cminy AndŹejewo.

i1.

Uchi\ała \\.'noJ7i \\ ż\c]e po upł}\!'je ]4 dni od ogłoszenla w Dzjenniku Urzędowynl
\\ oje\ioJŻi.'''3 \{3Żali :eak j!'go

PŹewodniczfly Rżdy cmin}
i/,, I ia,:

R}'sząrd sliłodd}i śki'



Zalącznik do uchwały Nr xxIV80/09
Rady Gminy Andrzęjewo
z dr,la 23.03.2009 r.

REGULAMIN

łvynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach, dla których organem
prowadzącym iest Gmina Andrzejewo.

l. PosTANowlENlA wsTĘPNE

$ 1.

Wynagrodzenie nauczycieli, zatrudnionych
jest Gmina Andrzejewo, składa się z:

1) w1łragrodzenia zasadniczego,
2) dodatków:

a) za wysługę lat pracy,
b) moryrłacyjnego,
c) funkcyjne-eo,
d) za warunki PracY

w szkołach, dla których organem prowadząc;łn

3) wynagrodzenia Za godziny ponadw;łniarowe i godziny zastą]shv doraźnych,
4) nagród i innych świadczeń wynikających zę slosunku placyJ

z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
i dodatków socjalnych, okreśionych w ań. 54 ustawy -Kafia Nauczycieia.

s2.
Ilękroć w Regulaminiejest mowa o:

l) Karcie Naucuycięla należy przez to rozutnieć ustawę Ż dnia 26 styczr.'lł 1982 l.
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 6'74 ze zrn.),

2) rozporządzeniu na'ęży ptzęz to rozumięć Rozporządzenie Ministm Edukacji
Narodowej i Spornr z dnia 3l stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek w}magrodzenia zasadniczego nauczycieJi, ogóinych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz w}nagtadzania Za prace w dniu
wolnym od pracy (Dz.U' Dz 2005 r' Nr 22' poŻ. 18l Że zm.),

3) organie prowadzącym należy pfzez to lozumieć Gminę Andrzejewo'
4) szkole - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne' dla których organenr

prowadzącym jest Gmina Andrzejewo,
w art' l ust' J Kańy Nauczyciela'

5) nauczycielach lależy ptzez to rozumieć nauczycjeli, zatrudnionych
w szkołach, dla których organem prowadu ącynl jest Gmina Andrzejewo,

ó) klasie - należy przez lo rozunrieć także oddział lub grupę, bez względu na ilość
uczniów/wychowanków,

7) 'oku sŻkoln},rn nilęży pftez to rozumieć okrcs pracy szkoły
od l września danego roku kalendarzowęgo do dnia 31 sierpnia roku następnego,

8) tygodniowym obowiązkowyn wymiarze godzin należy ptzez to rozumieć
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony w 

^rt. 
42, 42a, 42b Kafty

Nauczyciela,



średnim wytagrodzeniu na|eży ptzęz to rozllmieó śfednię wynagrodzenje
nauczycieli, określone w art. 30 ust' 3 Karty Nauczyciela'

II. lVYNACRODZENIE ZASADNICZE

sr.
l. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zatrudnionych

w szkołach' d]a których organem prowadząc;łn jest Gmina Andrzejewo ustala się, w
zalężności od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz w}miaru
zajęć obowiązkowych, na poziomie minimalnych stawek wynagrodzenia zasarlniczego,
określonych w lozporządzeniu.

2' Minima]ne stawki w)magrodzenja zasadniczego nauczycieli ulegają zmianje
w przypadku zfiiany rozpolządzenia, o którym mowa w ust' l i nie wymagają
zmiany niniejszego Regulaminu' Ma to odpowi9dnio zastosowanie do dodatków do
w)maglodzenia zasadniczego,
w niniejsz5łn Regulaminie.

określonych ptocentowo

III. DoDATEK ZA wYsŁUGĘ LAT

s1.
1' Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniem alt. 33

ustawy Karta Nauczyciela.
Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów
uprawniających nauczycieli do tego dodatku określają odrębne przepisy'
Dodatek za wysługę lat przysługxję:

a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca ka]endarzowego następuJącego po
miesiącu, rv któr}łn nauczyciel nabył prawo do dodatku lub lvyższej stawki
tego dodatku, jeżeli nabycie prawa do dodatku nastąpiło w tlakcie
miesiąca,

b) za dany miesiąc, jeże]i nabvcie prawa do dodatl-u iub wyżsŻej jego stawki
nastąpilo od pierwszego dnja miesidca'

Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które narrczyciel otrzymuje w1magrodzenie
ofaz ?'a dni nięobecności w pracy u powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckięm lub chor}m członkierl
rodziny, za które nauczycie] otrz}.rnuje z tego Ętułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3

4.

t.

5

2.

l.
Ą.

IV. DODATEK MOTYWACYJNY

$s.
Nauczycielowi przysfuguje dodatek mot}'wacyjny w zależności od osiąganych
u'yników rv pracy, którego ogólne warunki przyznawania określa $ 6 rozpotządzania'
Dodatek motrvacyjny dla nauczyciela zabezpieczy organ prowadzący w kwocie 25 zł na
lefat
Kwolż fuaful rnoĘvacyjnąo nie nnże b1c mniejva nż 25 ż i nie mce pzelao<ąc l00 ź
Dodatek mot}nvacyjny przyznaje się w formie kwotowej na czas określonyj nie dfuższy
niż jeden rok szkolny.
W ramach kwoty naliczonej zgodnie z ust' 2 niniejszego pamgrafu, wysokość



2)

zlóżnicowanego dodatku mot}nvacyjnego dla nauczycieli ustala d}Tektor szkoly, a dla
dyrektora Rada Cminy Andrzejewo stosowną uchwałą biorąc pod uwagę kry4eria,

będące miemikiem efektów pmcy uzyskanych odpowiednio przez d1T ektora, nauczyciela
szkoły, wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin:
l) dla dyrektorów szkól' przy ustalaniu wysokości dodatku mot}Ąvacyjnego. \ł

szczególności bierze się pod uwagę:
a) szczególne osiągnięcia szkoły w realizacji prcgtmów dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych,
b) tworzenje i realizowanie indylłidualnych programów wychowalvczych,

dostosowanych do potrzeb środowiska, w którym funkcjonu.je szkoła,
c)zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyjnych' wychowawczych

i opiekuńczych uczniów,
d) podnoszenie swoich kwalifikacji oraz ustawiczne samokształcenie,
e) systematyczny (udokumentowany) nadzór pedagogiczny nad szkołą
0 inspirowanie nauczycieli do tworzenia i realizowania programów

autorskich,
g) tworzenię warunków do akt}'wności uczniów w Jokalnych' wewnąhzszkolnych'

powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich inicjat1'wach kulturalnych'
olimpiadach spońowych, konkursach i olimpiadach prŻedmiotowych'

h) tworzenie sprzyjających warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
nauczyciell, pracorr'ników, wdrźania postępu technicznego i dydaktycznego
rv procesie nauczania,

i) zapewnienie bezpiecznych ; higienicznych warunków pracy oraz nauki
rv szkole.

l] skuleczność dz]ałań i gospodamość rv zakresię dysponowania majątkiem szkoły
oraz środkami t-lnansowymi okrślonyniw budżecie sŻkoły,

kj rrł.órcze realizo.łanie polityki oświatorł'ej Gminy AndrŻejewo,
]) ekl}"rlne podejmorvanie działań na rzecz dzjecj i młodzieży zagTożonej

patologią społeczną
m) lworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych stosunków międzyludzkich

i umiejętne rozwiąŻywanie problemów i konfljktów w szkole, właścirva i
odpowiedzialna organizacja pracy,

n) jnne działania i ich efekty' w)łikające z zadań statutowych szkoły,
wpływające m.in' na kształtowanie pozytywnego wizelunku szkoły w
środowisku lokaln},rn.

dla nauczycie1i szkół, przy ustalaniu wysokości dodatku moty'rvacyjnetso' w

szczególności bięrze się pod uwagę:
a) uzyskiwane osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze'

a w szczególności wyniki uczniórv w nauce z uwzględnieniem różnicy
uzdolnień ucznjów oraz Wafunków olganizacyjnych i społecznyoh,

b) Llniejętne rozbuclzanie w uoŻniach patriotyznlu i zrozumienia znaczcnia
własncgo państwa oraz kształtorvanie postawy etycŻnej, zakorzenionej
w polskim etosie narodowyłn,

c) urnje.jętne rozwiązyr,vanie problemórł rvychowawczych uczniów we współpracy
z ich rodzicami.

d) dobre rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aklywne i efęk:)'lvne
dzjałania na rzecz uczniów polrzebujących szczególnej opieki'

e) jakość pracy' szczególnie systematycŻne przygotow;rłanie się do zajęc,

0 dbałość o estetykę pomieszczeń olaz o stan techniczny pomocy dydaktycznych
i innych urządzeń szkolnych,

g) prawidłowe plowadzenie, w zaklesje swoich obowiąZków' dokumęntacji
szkolnej. u l)'m Pedagogic,/nej.



h) rzetelne i terminowe w}'wiąŻ}.wanie się z poleceń sfużbowych,
i) przestrzeganie dyscypliny pracy,
j) zaangażowanie w rea|iŻację zadań nie związanych z prowadzeniem zajęć

Iekcy.jnych, w t}łn udział w organizowaniu imprez i uloczystości szko]nyih,
udŻiał w komisjach izespołach przedmiotowych iinnych działaniach szkoły
bądź środowiska,

k) opiekowanie się samorŻądem uczniowskim lub innymi organiZac.jami
uczniowskimi dziatającymi na terenie szkoły' prowadzenie lekcji
ko]eżeńskich otaŻ uczestnictwo W innych rodzajach działań
w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego,

l) ustawiczne samokształcenie i podnosŻenie swoich kwalifikacji zawodowych'
m) podejmowanie innych działań, wynikających Że statutu sŻkoły'

s6.

l' Do uzyskania dodatku lunkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono
tunkcje:

1) dlrektora,
2) wychowawstwo klasy,
3) opiehrna stazu.

2' Dodatek funkciny przysfuguje od dnia powierzenia funkcji, uzasadniającej jego przyznanie.
3' Nauczycielowi, kóremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkciny

zgodnie Ż tabelą Nr l '

Tabela Nr I

V. DODATEK FUNKCYJNY

Lp. Nanva stanowiska kierowniczego lub nazwa tyfulu
uprawniając€go do dodatku funkcyjnego

Miesięczny dodatek
funkcyjny określony

1. Dwektor szkołv 300 _]000 zł

Sprawowanie lunkcji opiekuna stażu (za jednego
stażystę) 1o z.ł



3. lsprawowanię funkcji wychowawcy klasy 50 zł'

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla d}'rektora ustala wójt Gminy Andrzejewo. Przy
ustaleniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę liczbe ucŻniów, zakres i

złomność zadań oraz warunki ich realizacji, obciążęnie obowiązkami.
5' Dodatek funkcyjny przysfuguję również nauczycielom, którym Powierzono obowiązki

kierownicze w zastępstwie.
6' Dodatek lunkcyjny nie przysługuje w okresie:

l ) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

2) urlopu dla poratowania zdrcwia,
3) od pierwszego dnia miesiąca, w lrtórym nauczyciel zaprŻestał pełnienia z innych

powodów obowiązków, do których jęst prŻypisany ten dodatek, a jężeli
zapźestanie pełnienia obowiązków nastą)iło pierwszego dnia miesiąca od tego
dnia.

4) w ok'esach' za klóre nie przysłu8uje w}naglodzenie zasadnicze
5) w okresie przerwania stażu przez nauczyciela odb}'wającego ten staż

nauczycie]om zamrdnion;'rn rv celu realizacji indylvidualnych zajęć z uczniem.

\,l. DoDATEK ZA wARUNK] PIŁĄCY

2

l.

1.

5.

1.

s7.
Dodalek za trudne walunki pracy ptzysfuguje nauczycielom którzy wykonują pracę

w rvarulkach oloślonych szcz€gołowo w lozporŻądzeniu.

Dodatek za r.iciążlilve warunki pracy przysługuje nauczycietom' którzy prorvadzą
p.acę z młodzieżą, u której nastą)iło naluszęnie sprawności organizmu

z pTzyczyn szczegółowo określonych w rozporządzeniu olaz w $ 32

'ozporŻądzenia 
Ministra Gospodarki' Placy i Polityki Społecznej Ż dnia 15 lipoa

20ó3 r' rv sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopnirr niepełnosprawności
(Dz. U. N. 139. poz. !3281.
Wysokość doc'latku za warunki pracy zgodnie z art. 34 ust' 2 i 3 Karry Nauczyciela wynosi
25%o wyragrodzenia zasadniczego.
Dodatek za warunki pracy ustala się w rvysokości ptoporcjonalnej do okresu
wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany u'całym loku oraz !v slosunku
do wymiaru zajęć nauczyciela.
Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje od pierwszego dnia miesiąca n3stępu.]ąccgo

po miesiącu' w kór}łl nauczycielowi powjerzono wykony'vanie oborviązków
pracowniczych z którymi dodatek .jest związaoy, a jeżeli powierzenie obowiązków
pracowniczych nastą)iło z pierwsz]łn dniem nriesiąca dodatek prŻysługuje od tego dnia.

Dodatek za warunki pracy nie przysługuje za okresy' w których nauczyciel
faktyczoie nie wykon1.wał pracy' z którą dodatekjest związany, w szczególności
z powodul
1) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia

2) innych przycz1łt.
Dodatek za wa.unki pracy wypłaca się z dołu 

ó



3.

VII. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ ZA
coDZlNY DoRAŹNYcH ZASTĘPsTw

s8.

W szczególnych przypadkach, podyktorvanych wyłącznie koniecznością realizacji
programu nauczania w szkołach lub zapewnienia opieki w placówkach, nauczyciel
może być zobowiązany do odpłatnej pracy rł godzinach ponadwymiarowych zgodnie
z posiadaną spec.jalnością których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego
obowiązkowego w}łniaru zajęć. Przydzielenie nauczycielowj większej liczby go<lzin
ponadwymiarowych może nastą]ić wyłącznie za jego zgodą.jednak w wymiarze nie
pzekraczającym 1/2 tygodniowego obowlązkowego wymiaru zajęć.
Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęc
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyzej tygodniowego
obowiązkowego w1miaru godzin dydakt1'cznych' wychowa\łczvch 1ub opiekuńczych'
Wynagrodzenie za goóziny ponadwymiarowe wypłacane jest według stawki
osobistego zaszęręgowania nauczycie]a, z uwzgJędnieniem dodatków za wanrnki pracy'
w prŻ)Tadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego
etatu, ustala się pęnsum proporcjonalne w odniesien1u do łączne'j liczby realizorvanych
przez nauczyciela zajęć dydaktycznych' $rychowawcz-Ych i opiekuńczych. wsz-Ystkie
godziny rea1Jzowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny
ponadwlmiaiowe.

$ e.

1. wynagrodzenie za jedną godzinę ponad*,vmiarową ustala się dzięląc stawkę
osobistęgo zasŻeręgowania nauczyciela |łącznie z dodatkami za warunki pracy)
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymia.u zajęć, ustalonego d]a
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych wykon1rvanych
pfzez nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego w}miaru zajęć nauczyciela, o której
mowa !v ust' 1, uŻyskuje się mnożąc obowiązkolvy tygodniowy wymiar godzin
przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do
0'5 godziny pomija się, a co najnnlej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową
dla nauczycieli rea]izujących lygodniowy obowiązkowy wyniar godzin, o którym
mowa w ań' 42 ust.4a ustawy Karta Nauczyciela, oblicza się rlzieląc odpowiednią
minimalną stawkę w)nagrodzenia zasadniczego nauczyciela, o której mowa w $ 2
ust. 1 i ust' 2 niniejszego Regulaminu, przez miesięczną liczbę godzin będącą
rvynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, określonego w
alt. 42 ust. ] ustawy Karta Nauczyciela, przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych
godzin w len sposób, że cŻas zajęć do 0,5 godziny poIlija się' a co najmniej 0,5
godzirl1 licz1 5lę,/a pęlną god,/lnę'

4. Wysokość ninimalnych stawek wynagrodzenia Żasadniczego dla nauczycieli realizujących
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin. o których morva w art',12 ust' 4a ustawy-
Karta Nauczycjela, oblicza się mnożąc stawkę w)magrodzenia zasadniczęgo za.jedną
godzinę przeliczeniową ustaloną zgodnie z ust' 3 niniejszego paftgtafu przez
miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin płzez 4,16-z zaokrągleniem do pełnych go<lzin w
ten sposób, że czas zajęć do 0'5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się
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5.

I

za pełną godzinę'
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie
organizacyjnym nie przysfuguje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć
z powodu przęrw przęwidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego'
rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia o.az za dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe
prz1padające w dniach, w których nauczycie| nie mógł ich zrealjŻo\łłać z pr;'yczp
leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

l) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,
3) chorobą ucznia nauczanego indywiduaInie, trwającą nię dłużej niż tyóŻień,

traktuję sięjak godziny faktycznie odbyte.
Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach,
w których prz}padają dni usprawiedliwionej nieobęcności w pracy nauczycięla lub za
dni ustawowo wolnę od pracy olaz w tygodniach, w których zajęcia roŻpocz}nają
się ]ub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy w;'rniar zajęć
okreśIony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego w}T}iaru (lub 1/4, gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzięń pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które nie przysłtrguje wynagrodzenie
w takim tygodniu, nie możę być jednakże większa niż liczba goózin przydzielonych rv
planie organizacf n1łn.
Nauczycielom, którzy w dniu woln}łrr od pracy realizują zajęcia dydaktyczne'
wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrŻ}mują za tęn dzięń innego dnia wolnego'
przysfuguje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę
ponadw}Ąniarową'

$ 10.

PrŻeZ godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć
dydaktycznych' wychowawczych lub opiekuńczych polvyżej tygodniowego
oborviązkolvego rvymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych Jub
opiekuńczych' której realizacja następuje w Zastępstwie nięobecnego nauczyciela'
Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak, jak za jedną godzinę
ponadrv1łniarową.

VIIl. DODA'TEK T{IESZKANIOWY DLA NAUCZYCIELI
ZATRUDNIONYCH NA TERENIE WIEJSKINT

s 11.

1. Nauczycie]owi' o którym mowa w art. 54 usl. 3 Karty Nauczyciela, przysłLrguje
neuczycie]ski dodatek mieszkaniowy, zwany dale.j dodatkiem' Wysokość dodatku
ustala się kwotowo, w za|eżtrości od liczby członków rodziny, w sposób następujący:
l) dlajednej osoby - 20 Złotych,
2) dla dwóch osób - 25 zlote,
3) dla trzech osób - 30 złotych'
4) dla czterech osób i więcej - 35 Żłotych.

Do członków rodziny nauczyciela, o których mowa w t}'rn ustępię, zalicza się



3.

wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka, rodziców pozostających na
wyłączn}ł! utfz}łnaniu nauczyciela' dzieci niepracujące lub uczące się do czasu
ukończenia studiów w}ższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.
NaucŻycięlowi i jego współmałżonkowi. będącemu także nauczycieiem sta1e
z nim zamieszkującyn! przysługuje tylko jeden dodatęk w wysokości ustalonej w
ust. 1 niniejszego paragrafu' Małżonkowie wspóInie wskazują pracodawcę' który
dodatek będŻie w}T'łacał.
Dodatek pżyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny
wniosek nauczycieli będących współmałżonkami'
Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w klórym 7]ożono wniosek o jego przyznanie'

5' Nauczycielowi dodatek prz'r,znaje d}Tektor szkoły, a d}Tęktorowi

1.

8.

szkoły wójt Gminy Andrzejewo'
NaLlczycielski dodatek mieszkaniowy przyŚługuje w oklesie wykonywania pracy'
a takźe w okresach:

l) nie świadczenia pracy, za które prŻysfuguje w1magrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubeŻpieczenia społecznego,
3) odb}'ivania zasadniczej sfuźby wojskowej' przesŻkolenia wojskowcgo.

okresowej służby wojskowej; w pfz}padku jednak, gdy z nauczycielem
powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o p.acę na cŻas
określony' dodatek wypłacanyjest nle dłużej, niż rlo końca ok'esu, na który
umowa została zawańa'

4) korzystania z urlopu wycholvarvczego przewidzianego w odrębnych
przepisach.

o Żaistniałej zmiadie liczby członkórv rodziny i s}tuacji lodzinnej nauczyciel
otrz}'rnujący dodatek niezwłocznie porviadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, a
dyrektor odpowiednio \Ą ójL Cminy Anorzejewo.
Dodatek mieszkaniowy, o któr}Ąn mowa w usl. l przysługuje również nauczycielowi'
dla którego stał1łn miejscem wykonywania pracyjest wieś.

Ż.

I

s 12.

Nauczycie]owi' o którym mowa w ań' 54 ust' 5 Kańy Nauczyciela, przysfugLlje odrębny
dodatck rvlejski w wysokości l0oń wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.
Dodatek więjski' o którynr mowa w ust. l przysfuguje rórvnież nauczycielowi, d]a którego
stałym mie.jscem wykon}'wania pracy jest wieś.

IX. SPECJALNY FUNDUSZ NA NAGRODY.

s 13.

Zgodnie z art' 49 ust' ] pkt l Kańy Nauczyciela, tworzy się specjalny fundusz na naglody
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach' dla których organem prowadzącym jest Gmina
Andrzejewo' w wysokości loź przewidzianych w budżecie gminy rocznych wynag.od7eti
osobowych.



s 14.

Specjalny fundusz na nagrody, o któDĄn mowa w s 13, dzieli się w sposób następujący|

l) 3o7o tego funduszu na nagrody organu pfowadzącego'
2) 70% tego funduszu na nagrody d;T ektorów szkół'

s ls.

Kr}'teria i tryb prŻyznawania nagród określone są odrębną uchwałą Rady Gminy'

x. ANALIZA WYDATKÓW NA WYNAGRoDZENIA NAUCZYCIELI.

Ż.

L

3.

1.

5.

s 1ó.

wójt Gminy, w tęrminie do dnia 31 grudnia przeprowadza analizę poniesionych

w danym rokLr wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrrrdnionych w szkołach , dla

których organem prowadzącym jest Gmina Andrzejewo, w odniesienju do wysokości

średnicb wynagodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycięli na

poszcZególnych stopniach awansu zawodorvego.

W przypadku nieosiągnięcia w danym roku wysokości średnich wytagrodzeń

o, składnikuch wskazan}'ch rv i 1 niniejszego Regulaminu, Wójt Gminy ustala kwotę

różnicy między wydatkami faktycznie poniesionyrni na wynagrodzenia nauczycieli

zatrudnionych rv szkołach. dla których organem prowadzącyn jest Gmina Andrzęjewo, w

t},rn ,ok' a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń-

Kwota różnicy' o której mowa rv ust' 2 jesl dzielona między nauczycieli i wypłacana w

terminie do dnia 3i grudnia danego roku w fomrie jednorazowego dodatku

uzupeiniającego ustalanego proporcjonalnie do osobistej stawki wynaglodzenia

.u.udni.'"go- nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na

poszczcgólnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Andrzejewo'

W terminie do dnia ]0 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego

wyliczono kwotę różnicy o której mowa w ust' 2, wójt Gminy sporządza sp'awozdanie z

rvysokości średnich wynagrodzeń nauczyoieli na poszczególnych stopniach arvansu

,o.uodoru"go w szkołach' dla których organem prowadzącym ieŚt Gmina r\ndrzcjewo, z

uwzględnierr]em róŹnicy' o któfej mowa w ust' 2'

wójt Gnliny przedstawia sprawozdanie, o któryn mowa w ust. 4, w tenninie 7 dni od

jegó spo.'ąażeniu' regionalne.j izbie obrachunkowej, Radzie Gnliny Andrzejewo'
"df"kto'o- szkół' dla których organem prowadzącym jest Gn]ina Andrzejewo oraz

zrviązkom zawodowych, zrzeszających nauczycie|i.

t0



xI. PosTANowIENIA KoŃcowE

s l?.

Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla
nauczycie1i okreśJa rozporządzenie'
Wysokość, warunki oraz zasady plz;'żnawania i w}płacania nauczycielom:

|) dodatkowego w1łraglodŻenla /a placę u porze nocnej.
2) nagród.jubileuszowych,
3) dodatkowego w;łraglodzenia rocmego,
4) Zasiłku na zagospodarowanie,
5) odpraw z t}tuł! rozwiązania stosunku pracy,
ó) odpraw z tyłułu przejścia na emeryfurę
określają szczegółowo odpowiednie przepjsy ustawy Karta Nauczyciela.

wysokość, warunki oraz zasady w}płacania nauczycielom dotychczasowych
dodatków specjalistycznych reguluje art' 9 ustawy z dnia 18 lutego Ż000 r' o zniatlie
nstar|y Kdflą Nauczyciela or4z o zmianie niektórych innych ustalł (Dz'U' z 2000 r'
Nr 19, poz.239 ze zm.).

4. wpłata w)naglodzenia miesięcznego za p.acę następuje z doh'r i z góry, rv dniu
pierwsZego każdego miesiąca'
W prz1padku gdy dzień miesiąca, o któr}'rn mowa \ł'ust' 4 prŻ}Tada na njedzielę, święto
lub dzień wolny od pracy, wypłata odb}ava się w dniu nestępn1'm po qrrl dniu'
Zobowlązuje się dyrektorów szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Andrzejervo, do zapoznania wszystkich naucŻycie]i
z ninie.jszyłn Regulaminem.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regu1amjnie zastosowanie mają przepisy
Kańy Nauczycie]a olaz przepisy Kodeksu pracy.
Regulamin przekazany zostaje nauczycielskim związkom zarvodorłrym, funłcjonując1m na
terenie gminy Andrzejewo..
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