
UCHWAŁA Nr XXV/122108
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009

Na podstawie art.30 ust.6 i 6a oraz art.54 ust.3 i 7 i art.91d pkt.1 ustawy
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z
póżn. zm.), art.18 ust?. pkt. 15 oraz art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.)
w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca
2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz.257) Rada Gminy uchwala, co następuje:

gi.

Ustala się Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania w brzmieniu określonym w Załączniku
do Uchwały.

52.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

@3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzedowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2009L

Przewodniczący,-Rady Gminy

JanLCQ %ewski



Załącznik do Uchwały Nr XXV/ 122/08
Rady Gminy Opinogóra Górna
2 dnia 30 grudnia 2008 r.

Regulamin

Określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę łat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania.

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

]) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 20061: Nr 97, poz. 674 z póżn. zm.),
2) rozporządzenia - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 1 1 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za prace w dniu wolnym od pracy ( Dz.U. Nr 42,poz. 257)
3) organie prowadzącym szkolę - rozumie się przez to Gminę Opinogóra Górna
4) szkole — należy przez to rozumieć szkołę podstawowąi gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Opinogóra Górna,
5) dyrektorze lab wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora
lub wicedyrektora jednostki, o której mowa wpkt. 4,
6) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szko-ly od 1 września
danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
7) klasie - należy przez to rozumieć także oddział,
8) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art.-42 ust.3, 4a,
6 i art.42 ust 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.



efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,
zawodach, olimpiadach itp . ,
b) stosowanie różnych metod nauczania oraz porównywanie
efektywności stosowanych metod,
c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno-

wychowawczych,
d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zeSpołu przedmiotowego

lub z własnej inicjatywy,
e) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów

we współpracy z rodzicami,
i) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne

i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej
opieki;

g) prowadzenie działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie
przejawów patologii społecznej.

2) Jakość świadczonej pracy, wtym związanej z powierzonym stanowiskiem
kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem ze szczególnym
uwzględnieniem:
a) podnoszenie umiejętności zawodowych,
b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy
c) dbałość o mienie szkoły i poszanowanie bazy dydaktycznej,
d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej1 pedagogicznej,
e) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3) Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku
zawodowego.

4) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o któiych mowa w art. 42 ust. 2
pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych olimpiadach, zawodach Sportowych

iinnych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacj ami

uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności

w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) efektywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

55.
Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły,
poza wymienionymi w @ 4 ust. 3 jest spełnienie następujących kryteriów:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
opiekuńczych szkoły, w tym. opracowanie arkusza organizacyjnego,
wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności
administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie
nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i p. poż.,



8. Dodatek motywacyjny nie przysługuje:
a/ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
bf w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
c/ w okresie urlopu wypoczynkowego i innych okresach usprawiedliwionej

nieobecności w pracy, za które przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego na podstawie odrębnych przepisów,

d/ w okresie urlopu bezpłatnego
9. Wypłata dodatku motywacyjnego może być wstrzymana w każdym terminie

w przypadku udokumentowanego. nierzetelnego wywiązywania się
z przydzielonych obowiązków, uchybienia godności zawodu nauczycielskiego
lub rażącego naruszenia dyscypliny pracy do końca okre-su, na który dodatek był
przyznany.

Dodatek funkcyjny

57.

l. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje
dodatek funkcyjny, z tym że:
l)dyrektorowi szkoły:

a) do 3 oddziałów 100 zł - 300 zł
b) od 4 do 7 oddziałów 150 zł - 500 zł
c) od 8 do 12 oddziałów 200 zł - 700 zł
d) powyżej 12 oddzia-łów 300 zl - 800 zł

2) kierownikowi filii 100 zł- 250 zł
3) wicedyrektorowi 150 zł - 350 zł

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono
obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 uwzględniając
wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających
z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki
pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, wjakich szkoła
funkcjonuje, ustala:

1) dla dyrektora - Wójt Gminy,
2) dla wicedyrektora - dyrektor szkoły,
3) dla kierownika filii - dyrektor szkoły.

58.
1. Doda tek funkcyjny przysługuje również:

1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy,
2) nauczycielowi za Sprawowanie funkcji:

a) Opiekuna stażu,
b) doradcy metodycznego lub konsultanta.



?

3. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których
mowa w 5 7, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora - Wójt Gminy .

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych

zastępstw

511.

l. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3
i ust.6 Karty Nauczyciela, na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela,
przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki
osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki
pracy.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem
za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.

4. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się,
z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób określony w ust.1 o ile w czasie realizacji tego
zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania
danej klasy. Doraźne zastępstwa będą płatne po tygodniu nieobecności
nauczyciela danego przedmiotu.

5. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony
na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę
doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 2,
ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została
zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę
godzin realizowanego wymiaru zajęć.

6. Miesięczna liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin
nauczyciela, o których mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni
wymiar godzin 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 łiczy się za pełną
godzinę.
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2) pozostaj ące na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci
do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły
ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 21 roku życia,

3) posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka
niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów
wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego żródła dochodu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem stale
z nim zamieszkuj ącemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę,
który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela;
nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt Gminy.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
l) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu

mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w

którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku zakładach pracy przysługuje tylko jeden

dodatek, wypłacany przezjego pracodawcę.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania

pracy, a także w okresach :
1) nie świadczenia prac-y, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego,

okresowej służby wojskowej; w przypadkujednak, gdy z nauczycielem
powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony,
dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była
zawarta,

4. korzystania z urlopu wypoczynkowego.
Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.
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