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Rady Gminy Opinagńra Górna

: dnia I—fl [utegn 20051”.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania naucaycieli
na mk 2005

Na pudatawia 5111.30 usm i Eta i ani? nati i ? aras ari. 910 pkt.]
ustaw;-' ; dnia Ef: atw-mia 1932 r. Harta h'auargr'ciala [takał jadnaliiy: Da.
lJ. ..r. 2003 |'- Nr ] IE,|:IW..] ] IE IC am.-L art. IE HEE—L: pkt lS ma: arL-f40 11511
] ar1.42 ustawy 3 dnia 3 marca 1990 1'. n aamaraądzia gminnym UJ:. U. z».
”200! r. Hr 1-42, puj-r..] SHI Za am,] w EWiĄEiŁU I. Haaparaąclaanicm Ministra
Edukacji Naradawaj i Spurlu : dnia 31 atycaaia 2005 r- w sprawie
mini marnych ataweiu; wynagradrania Eaaadnicacga ]]HUCIj-'CiEii, aguilnyah
warunl-aaw prayanawania dadalkaw cla wynagradaania raaaclniaauga ara-:.
u'gr-nagradaarlia Ea pracę w dniu walnym od pracy (132. L'. Nr 22
mmm I .']- Rada Gminy uchwala, co naalępuje:

55 I
Ustala się :'cgulamin akrealający naa-'aakaść stawal: :' Sacrugałuwa wamaki
pi'xgr-anawauia manuali-akwa] dadatkaw: za wygługę ]at, nmtgrfwauy'jnegm
fhnkcyjnega: ara "r'fEi'Lil'lki ]::raa+ Hasegawa-y apaaóh ablicaania wg.-nagradaenia
ma gadamy paaadwymiarma-1:1 gadamy [łamany-uh maanam-'. a [akira afy'aakunść
naucayuialakiagu dadatl-au miaaakaniawaga ara: aauaagahiwa aaa-ady jaga
praymawanja i wypłacania w bramianiu akreślauym w aaiąuauiku Mr ] cia
uchwały-

ść 2
Hua-kanalia ucha-ah; pawieraa się. Wójtnwi Gminy,-.



% 3
"J'rnci inns: Uchwa-łn NR Ein-"393320133 Rady Gminy Dpinngnra Górna :: dnia 25
wrgeśnia 2000 r- nm. iśuhwnln Nr HII-"EłH-EDUIEI Rady Gminy Dpinngnrn Cłnrnn
r. dnia 23 wrxuśnin 21104 r. w sprawie n-ynngrndxanin nauczycieli, namiętna
regulaminu nkrnśiąiącegn wynnknść urn-.»: sneangółnwn warunki przymawnnin
Hanną-”durum di'mdntkćrw nmtywncyjnngn, Funkcyjmgn i na warunki pracy;
niektórych innych nkłndniknw wynagrndmnia, n także wysnknści,
HanangnlŁm-ych xnsnd pri-zynnnwanin i wypłacania dn-riatl-zu mieszkaninwngn nrnz
IHS-Elli udzielania minek nbnwiązknn-Egn wymiaru gndnin zajęć nnuc-Łynininln,
kinryin pnwinrnnnn stnnnwinkn kiel-nwninne.

55 4
Uchwała ul.-nhndri w życiu:- pn upływie 14 dni mi ngł'unxenin w Dxienniku
Llrnędnnym Województwa Tyingnwinnkiegn. _-



Eałacmtik tic Uchwały ”5:1- aaa-nur 1 25" 20135
Rady Gminy Dpinugtira Guma : dnia
i=1 iutcgu 2005 r.

Regulamin
i'Żilkr-rsiającjr wysnknść i srcacgńłnwc warunki prannawania

nanccjrciclnm dudatkńw: aa wysługę lat, mntywacyjncgn, funkcyjna-gu, nawarunki pracy uraz wysuknść i warunki wypłacania innych składników
wynagradacnia, wynikajacych ac stnsunku pracy, szcacgdiuwjf spusdh
ubliczania uwnagrndzcnia :a gadzina; pnnadwjrmiarnwc i gndziny durainych
zastępstw, a także wysnkus'ć nauca'yciclskicgn dudatku micsIkaninwcgu nraa
sacacgdłnwc I:ltiad'j' jaga przyznawania i wypłacania dudatkn micazkaninwcgn
uraz aasadr udaicIania aniżck nhnwiąarknwcgu wwmiaru gnclzin rajęć
naucryciclum, którym pnwicranna stannwiska kicruwniczc w szkniach iplacówkach pI'DH'EIdZDHj-Th prac: gminę.

5 L
iickruci w daisajrch pmcpisach hca hiiżsaagn nkrcślcniajcst muwa u :

I) Ear-cis Naacąrcicin — rnzumic się praca ta ustawę : dnia 25 stycznia 1932 r.Kata Naucajrcicia (tckstjcdnulity: Dz. U. z 2003 r. Nr I 13 pua.1112 : póżn. ara.]ę.?) rarpnrrędacnin - naicżjr praca ta rcaumicc ruzpcraadacnic Ministra Edukacjih'atuduwcj : dnia ii maja 2090 r. w sprawic wp'suituści minimainych stawck
wjv'nagadaania :asadnicacgn, apuscbu uhiicaania wysnkcs'ci stawki
wpnagradaania Zasadniczcgu aa jedna gcdainę praciicacninwą, wykazu stanuwisk
uraz dndadcnwych zadań i aajęc uprawniających dn dudatkn funkcyjncgu,
uguittjv'ch warunków prłjvEnawatiia dudatku mqacyjncgu, wwkagu trudnych iuciążiiwjrch warunków pracy stanuwiacp'ch pudstawę pmanawania dudatku za
warunki pracy tatar. szcccgdinwjrch przypadków aalicaania ukrcsdw aatrudnicnia iinnych DLTESÓW uprawniających du duciatku Ea ww'shagę lat [Dz. LT. : ECHJCI L Nr311331455 : póżn- am-), .
_i) tai-gania prawadsęcym suknię — tua-::mic się praca ta Gminę Opinii:-góra Guma
#) sakni'c — naicżjr praca tu tu.—samicę sakcłę i gimnacjum dia których urgancrn
praw-'adaącjfm jcat Gmina Dpinugóta Górna,
5) d_rrckrarra farb wiccdyrcktnrrc — naiężjf praca ta ruramicc dprektum [ub
wiccdjftcictura jcdnusdti, u ktutcj mcwa w pkt. 4,
6) raka smutnym — palca"; praca ta madmicć nicca pracy suka-ły ac” 1 wraęs'nia
dar.-cgcr raku dn 31 sicrpuia tak: następncgu,



El klasie — należy praea ta raaumiec także ucltlaiał
Ej ucaniu — należy praca ta ruaumiee także wychewanka,
9) gągudniawym abarwfąaltaugim wymiaru.? gadam — na|eży praca ta reaumieti
tygadniciwy ahuwiąakewy wymiar gedain, a którym mewa w art.-42 uat.3, £la, 5 i
art--1131 uat ? pitt 3 ustawy Karta Naucayciela.

Dudatek aa wyaluge lat

aa.
Haucaycielawi prayaługuje dci-datek aa Wyaługę lat w wyaakaści i na aaaaclach
nkreślanych w a1t.33 uatl uatawy Karta Nauczyciela @- 5 mapemądzenia i na
warunkach ekreślenych w 5 3 Regulaminu.

5 3.
l - Dudatek prayahaguje:

I) pecaąwaąf acl pierw-aaege dnia miesiąca kalendarzowege naatepujacege
pe miesiacu, w którym naueayciel nabył prawa da tie-datku lub wyżaaej
stawki taga dadatku? jeżeli nabycie nastapila w ciagu miesiaca,
E] aa dany miesiac, jeżeli nabycie prawa cla cledatku lub uyaaaej Stawki
naatapiłcr acl pieny'aaegu cinia miesiąca.

2. Dudatek prayaiuguje aa citras urlcipu dla peratuwania aclrtiwia ciraa aa dni, za
które naucayciel euaymuje wynagradzanie chyba, że prztepia aaczegalny
atannwi inacaej. Daciatck ten przyshaguje również na dni nieabecnaści w
pracy : pewuciu nicadulneści cla pracy wakutek charelay badź eaahiategn
aprawawania epicki nacl claieckiem lub innym charym calankiem redainy, a
które naucayeiel etraymuje wyuagradaenie lub aaaiłek a ubeapiecaenia
apałecanega-

- Patwiertiaenie nabycia prawa tle cleclatku aa wysługc lat eraa wyaekaśt': taga
clecl atku akrea'la:
1) naucaycielewi — dyrektar aakeły,
Eldyrelttm'ciwi — Wójt Gminy.

a_ Declatek wypłaca ale ?: gui-y1 w terminie wyplaty ug,-'nagretlaenia.

La]

Dodatek motywacyjny

@ 4.

L Nauczyciel nabywa prawu ciu cluclatku mutywacyj'nega pa praepracuwaniu w
aakułach na terenie Gminy Dpinngara Darna jeanegu całego pepraeclniegu ruitu
aakalnegci : matraeżeniem uaLE.
2. Prawa dci cleclatku metywacyjncge nie prayeługujc naucaycielciwi staży-ście



e) w pmypedhu nie eeiegenie wynngredcenie WTI'Jii'EEljąEEE-D n napisu ustawy KN
nnuceyeielnwi prayeługuje dedeteI-t wyrdwnawcey.
3. Warunkiem przyznania neucEycielcnvi dedetl-tu meryweeyjnegcr jest:

I] Mysi-tiwnnie eacnególnych eeiągnieć dydniclycenych, wychnwewczych i
epiehnnceychi El w snccegóineści:

a] ucyekiwcnie precz uccnidw, :: uwcglednieniem ich mcżiiweści emc
warunków pracy neuenycieia, dehrych eeiągnieć dydaktycztne ~-
wyehewewczych petwierdnnnych wynikami klasyfikacji ]uh- premecji,
efektami egneminew i sprawdzianów nih—n Sukcesemi w icenkureech,
zewn-cinch, elimpiedech itp.,

13] eteeewenie różnych metod neucnenin em: porównywanie efektywneści
ntnnnwanych meted,

c.] smeewnnie new-yeh rem-iącen metedycenych w zajeciach dydaktyczne-
wyehnwnwcrych,

d) prewedzenie lekcji etwertych w ramach prac ccepełu pmedmietewege
lub : własnej inicjatywy,

e] umiejętne rdrwiąeynyenie prehiemdw wychdwnwcnych ucimidw we
współpracy : rcdeicerni.

F] pełne tezpeznenie średnwiekn nychewnwczege ucenitiw, aktywne i
efektywne dni:-nienie na rceea uccmidw petrnehujących ecccegdinej
epicki;

g) pmwndcenie dniełnn mających na celu znpehiegenie i eweiccenie
prlej ewnw 'pntelngii epnłec nnej .

Ii] Jeknść Świadczenej pracy, w tym miąeenej Z pewiernenym stanowiskiem
hierewniczym, dednthcwyln cedeniem hih cejęcietn ce eeccegdinym
uwcglednieniem:
ai pcdneeeenie umiejetneści eawcrdewych,
h) wzbogacenie własne-gn wersZtntu pracy
i?) dheinśc. e mienie snkeły i peemnewenie hery dydektyennej,
d] prawidłewe prnwndaenie dekumenlecji eeknlnej i pedngegiccznej,
c.] preeetrzegenie dyscypliny pracy.

3] Pesiedenie cn najmniej dnhrej creeny pracy lub peny-tywnej eceny deipbicu
mwednwcge.

43? Ennngnżewenic w realizacje ccynneści i Zajęć... c których mewe w art 42 ust.
2 pict. .? i 3 Karty NEHCEj-"Cićia, a w sscaegdineści:

3]
hi

13]

d]

EJ

udeiei w ergenicewaniu impre: i ureccyetcści szhninych,
udział w icemiejech pmedmietcnwych eiimpiadech, enwednch epertewych i
innych, .
npieice nnd eemernądem uceniewsicim lub innymi ergenixeejemi
uczniowelcimi dnieiniącynii na terenie eni-teiy,
prnwndcenie lekcji neieżenelcich, pmejnwienie innych ferm eictywneści w
ramach wewnątrzsekelnegn deeim-nnlenie cewedewege nettexycieli,
efektywny ud zinł w reeliecrwnniu innych nadań stetutenych echeiy.



ES

LWarukiem przyznania dcdatku mntywacyjncgc dyrektcrcwi szkcły, pcza
wymienianymi w Ę 4 ust. 3 jest spełnienie następujących kryteriów:

]] twarze-nie warunków da realizacji zadań dydaktycznych, taychnwawczych
upieknńczych szknly, w tym: npracnwanie arkusza crganizacyjnegn,
wypasazenie w śrcclki dydaktyczne, sprzęt, crganiznwanie działalności
administracyjnej? gcspcclarczej, kancelarii szkalnej, zapewnianie i czuwanie
naci przestrzeganiem cclpcwieclnich warunków bhp i p. pc'z,
2] npraccwanie i realizacja planu finanscwegc szkoły, w tym również
pczyskiwanie s'rcdkcw pczahudżetctyych,
3] clhałcść c mienie, w tym: crganizcwanic przeglądów tcchnicznych, prace
kcnsenyacyjnc „ remcntcwe, czystcs'c i estetyka szkci'y,
fil) prcwadzenie spray.r cschcwych? w tym Zatrudnianie zgadnie z
kwalifikacjami, prcwadzcnie akt nsahctaych pracawnikcw, dyspcnnwanie
htnciu szem świadczeń sccj alnych, dyscyplina pracy~
5] sprawctryanie nadzaru pedagcgicznegc, w tym: realizacja prcgramcw
nauczania, cc-ena pracy nauczycieli, cpieka naci nauczycielami
rczpcczynajacymi pracę w zawadzie, zachęcanie clc inncwacji [
eksperymentów; mistyczny.-”anie dc dcskcnalenia zawcdcwegn, realizacja
zalecali i wnicsktiw arganciw nadzarn pcdagagicznaga
Er] współdziałanie z. crganem prcwadzacyrn w zakresie realizacji zadań
edukacyjnych 1uzyc-Ericylrawczych craz realizacja zaleceń i W'I'llDE-l-LÓW crganu
prnwadzącegc,
?) ksztaltcwanie atmcsfery w pracy, w szkcle służącej realizacji statutcwych
zadań przez podległych praccwnikaw,
ii) współpraca z crganami szkci'y i związkami zawcclcaymi,
El] pnzcstaie chcwiasi:

a] przestrzeganie regulaminu pracy,
h:] [ruska ti stan bazy, estetykę. ład i parzątiek,
c] samnclzielncśc- inicjatywa w rczwiałzywaniu prchlemów,
cl] inspirnwania nauczycieli dc pnclejmawaaia zadań

dcciatkcwychikcnkursyr clintpiacly, wycieczki, santcdzielne wykonywanie
pcmccy dydaktycznych]-

@ ci

1. Ustala się łączna pulę s'rndktiw przeznaczanych na taypiatę dadatktiw
mctywacyjnych w ts-ysakasci 2% kwaty Fianna-ahci na wynagradzenia
zasadnicze tig—ulu nauczycieli.

1. i"]cdatak mctywacyiny dla nauczyciela nic mnie być wyższy niż lli %jegc
wynagrcclzenia zasadnicze-gc.
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, Dedsteivt metywseyjny dla tiytekters szkeły nie może być wyżsey niż 25 % jegn
wynsgredeenis esssdnieeege.

. Dedsteit metyweeyjny przyensje sie na ness ektes'inny:
"? tlls naueeyeieia ed 3-0 miesięcy
"'-..r- dla tiyreitters nd 5 miesiecy de [ reku

. Wyseltese dedstku metywseyjnege erst ekresjegn pustynnatnie1 uuegledniająe
peeiem spełnienia wenlnktiw, i) których mewa w @ 4 i 5 ustale dla nsueeyeieis -
tiy'tekter w ramach pesietisnyeh średkew, s w stesunku tie dyrekters — Wójt
Gminy.

. Deeyeje e pteyensniu dedstku metywseyjnegn naueeyeielewi lub tiyreitterewi
sekniy preekeeuje sie w Fut-mie pisemnej,

- Und-stek metyweeyjny wypłaee sie z góry, w terminie wypłaty tyynsgtndeenie.

Dedatek funkcyjny

@ T.

. Hsueeyeielewi, któremu pewiersene stsntrwisite kiernnnieee preysługuje
dndutek funkcyjny, z tym że:
ijtieitteteyy'i samy:

sj ele s adena-łów 100 zł _ 200 zł
170 ed 4 dn ? edtlzisłńw 150 zł— 400 sł
t:] eel & do 12 eddeiaińw 200 sł — 500 si
tl) penyżej IE eddsisińw 300 ei — ?00 ei

P..]! Itjerewnii-tewi fiiii 100 eł — 150 zł
3] wieedyreitterewi 150 ei — 150 Zi

. Dedateit ftjnirteyjny prsysquje także nsueeyeieiem, którym pewiereene
nimal-fiszki itiemwmeee w eestepstwie.

. ”.”»"yseI-teść dndsti-tu mnkeyjnege, [: którym mewa w ust. ]+ 2 i ]- uwegiedniejąe
wieikeść szl-teły, iiesbe uesnićnwi eddsisłńw. zinżennśe' sedan wynikających :
eejmewsnege stenewislcs, iieebe stannwisk kiemwnieeyeh w szkele, ną,-niki
pracy sekeły eres wemnie ieksiewe, s'redewiskewe i spełeeene= w jekieh
seknłs Funkeienuje, ustale:

I.] dla tiyteitters - Wójt Gminy,
?] dis wieedy'tel-ttera — tlytei-ttet sekrety.
3] dla kietmmiittt filii — dyrektor seitniy.
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1. Daciatek funkcyjny prayatuguja również:
!] nancaycicIawi, któremu pawieraana wychcwawatwn klaay1
E) nauczycielami aa sprawa—wania funkcji:

a) apickuna stażu,
h] claradcy meta-:lycancga lub kanauitanta.

2. Wyaakaść dnciatkn hinkcyjnega, a którym mawa w ust- I uataia się naatępujaca:
- wychawawatwa klasy — w aaiemaści acl ilaści daicci w klasach:

Te da HJ uczrnic'rw — 25 at
?- ll ED ucaniaw - 35 zł
F 21 25 uczeniaw — 413 ai
Ia- gamaya-cj 23 ucanińw - SII] a-ł

- funkcje daraclcy metadycancgc i knnauitanta w wyackaści EE] % jaga
zasadnicacga wynagradacnia,

- Funkcję cpicknna stażu - 30 zł.

59.

. Prawa cia dadatku hjnkcyjnega, a maryna mawa w g? ? ust. L E i 3 arae % 3 ust.
1, pawatajc acl pier-wałega dnia miesiąca naatepująccgc pc mieniacu, w którym
nastapiła powierzenie atannwiaka kiercwniczcga, wychawawatwa łuh funkcji, a
jeżeli nawiercanie tc naatapiła pierw'azega dnia miesiąca — acl tcgc dnia.

2. Daaatki funkcyjne, a których mnwa w nat. 1, nie przyshagują w nkreaie
nieuaprawiedliwianej niechacnnści w pracy, w ekranie uriapu dia paratawania
adrawia, w akrcaach, aa które nie prayaługuje wynagrcdaenic aaaaclnicec nraa
cd pierwszega dnia miesiąca naatapajacegc pa miesiacu, w którym naucayciel
aapracatał pełnienia atanawiaka, 1cychawawatwa lub ńmkcji : innych
pawadaw, a jeżeli aapcaeatanie taga pełnienia nastąpiła pierw-'aaega dnia
miesiąca ~ a-ci teg-a dnia-

3- Dtraymywanie dadatkut a którym mawa w @ ? nat, I, E', i 3, nie wytacaa prawa
dc utrzymywania dadatku, Ci którym mcwa w @ 3 ust. I .

4. Dnciatek hinkcy'jny wypłaca się ?. gary, w terminie wypłaty wynagradzania-

_|

Daaatek aa warunki pracy

gin. .
!. Nauczycieiawi nrryaługuje dadatek aa warunki pracy : tytułu pracy w

trudnych. warunkach akrcśicnych w praepiaach .; 6 i 5 ? rnepcreądaenia.

|-J - Za pracę w trudnych warunkach uanaje. sie prawadaenie zajec dydaktycanych w
klasach łącaanych [: wyłączeniem wychawania fizycanega ] praedmictów
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artystycznych ] uraz w nauczaniu indywidualnym.
Hauczyciclcm Prnwradzacym tcgn typu zajęcia przysługuje dcdatek w
wysckcsci 25 % stawki gadzincwej za każdą przepracnwana gadzina nauczania

Ea) nauczycielcm w nauczaniu indywidualnym z dziecmi upcślctlznnymi

3.

f-i-

urnyałcwn 30%
Wyanknśc tlndatku za warunki pracy; z uwzględnieniem warunkdw, na których
ninwa w 5 ?, ustala dla nauczyciela dyre ktnr, a dla dyrcktnra — dt IGminy .
Dndatek za warunki pracy wypłaca się z dcłu.

Wynagradzanie za godziny pnnadwymiarcwc i gcdziny
dcraznych zastępstw

gti.
Wynagrodzenie za jedna gadzine pcnadwymiarcwą nauczyciela ustala się
dzieląc przyznana nauczycieinwi stawke wynagradzania zasadnicze-gc [łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli w tej gcdzinie zastała zrealizcwana w
warunkach uprawniających dc dndatku) przez miesieczna liczbe. gcdzin
tygcdninwegc nhnwiazkcwegn wymiaru gndzin, ustaicncgc dla rcdzaju zajęć
dydaktycznych, wychcwawczych lub cpiekunczych realiznya-'aiiy'ch w ramach
gcdzin pnnadwymiaznwych.

. Wynagradzanie zajedna gndzine dcrazncgn zastępstwa ustala się, z
zastrzeżeniem ust. 31 w spuscil: nkreśinny w ust.1 a ile w czasie realizacji tcgc
zastępstwa realizcwane byly zajecia zgcdne z planem i prcgramein nauczania
danej klasy. Dcraz'ne zastępstwa beda płatne po tygodniu niechecncści
nauczyciela danegc przedmicrtu.

- Dla nauczycieli rcalizujacych tygudnicwy wymiar gcdzin ustalany na
pndstawie art. 42 ust. iia isiarty Nauczyciela wynagradzanie za jedną gadzine
dcraznegn zastępstwa realizcwanegc na zasadach, :: których incwa w ust. 2,
ustala się dzieląc przyznana nauczycieinwi stawke wynagradzenia zasadniczegn
[' łącznie z dcdatkiern za warunki pracy-„ jeżeli praca w tej gcdzinie zcsta-ia
zrealizowana w warunkach uprawniających dc dndatkul] przez miesieczna liczbę
gndzin realiznwanegcr wymiaru gndzin-
Iyiicsieczną liczbe gaci-zin cbawiazknwegn lub realizcwanegc- wymiaru gcdzin
nauczyciela, :: której niewa w ust, i i 3, uzyskuje się nmczac ndpcwiedni
wymiar gcdzin przez #,Iń z zackrągienieni dc pelnych gndzin w ten s|adsdlsn1 że
czas zajec dn 01.5 gcdziny pcmija sie, a cc najmniej 0,5 gddziny liczy sie za
pełna gnclzinę. '
Wynagrntlzenie za gndziny, c których mnwa w ust.] przysluguje za gndziny
faktycznie przepracnwanc.
Wynagradzanie za gadziny pcnadwyn-iiardwe i gndziny dcraznych zastepstw-
wypłaca się ?. dniu.



Dadatek mieszkaniawy
@ 11

]. Nauczyciela-wi zatrudniancrnu w wymiarze nie niższym niż paława
tygadniawegc abawiaziccwega wymiaru gadżin w szkełe padstawawcj igimnazjum 1 pcsiadającemu kwalifikacje wymagane da zajmawanegc
stanawisłca przys ługuje nauczycielski dadatek miesaanicwy.
Wyscłcasc nauczycielskiega dcdatku mieszkanicwcgd w załcżuusci cd liczby
11s11b w radzinie uprawnianegc nauczyciela, wynesi 1111esięcznie:

[~.]

1] przy jednej asc bie w radzinie — 41.1 zł
2) przy dwuch cscbacb w rcdzinje — 55 zł
3") przy trżcch usabacb w radzinic — TD zł,

4.) przy czterech 1 więcej asc-bach w radzinic — 31.1 zł.
3. De czł'anłcaw radziny nauczyciela uprawniancgc dc dadatłcu zalicza sięwspólnie z 111111 zamieszkujących:

]] współmałżun Ita, który nie pasiada własnega żródła dachcduT
1] pezastajace na utrzymaniu nauczyciela |ub nauczyciela i jcgu małzanka

dzieci da ukcńczenia ]B reku życia lub dn czasu ukańczenia przez nieszkały pcnadpadstawbwej alba panadgimnazjałuej, nie dłużej jednak niż da
ułtuńczenia 21 raku życia-

3] Pasiadajaąr na utraymaniu nauczyciela lub nauczycicła 1 jaga małżonka
niepracujące dzicci bedace studentami, da czasu 111-1111'1czcn1a studiów
wyższych, nie dłużej jednak niż du ukończenia 24 1111111 życia.

4] Dzieci niepełcuasprawue nie pasiadajace własnege żródła dachadu,
4- Nauczycielski dcdatcłc mieszkaniawy p1zyzr1aje się na wniasełc nauczyciela;

nauczycielowi dndatełc przyznaje dyreictnrr a dyrektarawi — Wójt I(Trudny.
S. Nauczycielski dedatcłc mieszkaniawy przysb1guje nauczycielcwi:

I) niezależnie ad tytułu praw-naga dc- zajmcwaucgc przez uiega lckaiu
mieszkałncga,

2] cd picrwszega dnia mies1ąca nastepujacegc pa miesiącu, w którym
nauczyciel złażył umiascłc a jegc przyznanie-

1:1. Nauczycielski dndateic mieszkaniawy przysługuje w okresie wykupywaniu
pracy, a także w cha-sach :

I] nie s'wiadc zenia pracy, za które przysługuje wynagradzanie,
21 pebicrania zasiłku z ubezpiecza nia spałecznegc,
3] udbywania zasadniczej służby wujsł'tcnwej1 przeszkolenia wajsicawcga,

ekrescwcj służby wajsłcawej; w przypadku jednak1 gdy z nauczycielem
pawcłanym dc służby zawarta była umuwa a praca na czas cłczesilany,
dadatełc wypłaca się nie dłużcj niż da krańca 111-11esu, na który umcwa ta
była zawarta.

4] kcrzystania z urlcpu uycbawawczcge-
?.Dadatck mieszkaniauy wypłaca się z dcłu.



Zasady udzielania znizck tygbdnibwcgb bbbwiązkbwcga
wymiaru gbdzin zajęć nauczyciclbm. którym pbwicrzbnb stancwiska
kicrbwniczc w szkołach i placówkach prawadzbnych przcz Gminę.

@ 13.
LHauczyclclcln. którym pcwicrzcnc ztancwlzka l-cicl'cwniczc w azkbłach i
placówkach prcwadzcnych przez Gminę. cbniz'a się tygcdnlcny cbcwięzlicwy
wymiar godzin zajęć dydaktycmych, wychcwawczycb i cpickuńczych,
ckrcślbnych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia EE stycznia 1932 r. -— Karta Nauczycicla
[lękstjęd11c1lty: Dz. U. z EDIUS r. Nr 113 pcz. II 12 z pózn. zm.) c liczbę gcdzln
zajęc atancwlęcę różnicę między cbcwiązujęcym nauczyciela tygcdnicwym
wymiarem zajęc? a wymlarcm ukręślcnym w następująccj tabcli:

_ zajęć[Lp.

Stanawizkc kicinwniczc Tygadnicwy
wymia—ci

_ _Dyrcictcr szl-cciy dc i_bddzlałów
_1_.__D'i1'clctcr azl-lcły dc ?..EŚ'FlEiEiEE_ __ __ 10
3.

Ewci—dcr
azlcclydc _? cd:;lzlałbw

&__ yrcktcr azlccnly dc _? bcldzlai'dw _ „5

_5. _E___bvrcktcr azicc-ły db l.? _cddzlałdw
'

__i—
_—

DyrclctbrEcwyzcj lił d_cldziałdw
'-

_ _
__ '

ir."
”i'll" lccclyrcktcr aziccly przy 12 _bddziaiach [fi

__ _

W1ccd1i'clctbc azlccły pcwyzcj i? bddzlałdw _ 9.—
linii iiicrcrwnlic filli __ | 1.4

___

?.. Wymiar zajęc uatalcny zgcdnlc z ust. 1 @ cdnczl się rdwnicz dc nauczycieli
zajmujących atanbwiaica iclcrczniczc w zastępstwic nauczycicli, którym
pcwlcrzbnb tc atancwizka z tym, zc cbcwiazujc cn tych nauczycicli cd picm'azcgc
dnia miesiąca naziępujaccgc pc miesiącu, w którym zicccnc nauczycielcwl
zaatępztwb.

3. Nauczyciele. którym pcwicrzcnc atanbwlaica I-cicrcwniczc mc.—gą być
zcbcwlazanl dc cdpłamcj pracy w gcdzinacb pcnadwymiarcch ndnlc z
pcaladaną apccjalncścia w yyyrnlarzc nic p1zęiu'aczający1n Er gcdzln It'-'gcdnlbwu,
chyba zc z planów nauczania przcdmlctu wynika pbtrzcba realizacji więkzzcj
liczby gcdzin.

4 Uwzględniając apccylicznc warunki pracy zzl-lcl WdiL Gminy muzę zmnlcjzzyć
lub pbdwyzazyć dy'rclctcrbwl tygbdnicvęf wymiar gbdzin.


