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Określająey wysuknse stawek i saeeegifilnwe warunki pregnan-ania
nauesyeielnni dadatkńw: sa wg.-sługę lat, mutzr'waeyjuega, t'unkeyjnegu,
za warunki [iraq-„ szesegńluwy spusńh nhliesania wynagrn-dsenia sa guaniny
panatlwyiniai'nwe i gun,-tiny dnrażnyeh sastępstn'? a także wysukuse
nauesyeielskiegu tlndatku mieszkaniuwenu aras ssesegńłuwe sasady
jean pregnan-ania i wypłacania.

a].
Hel-trać w dalssyeh prsepisaeli hes hliżssegen ukreśleniajest [nawa cr.

tj Hurt.-ie .”fnaeapefetn wsumie sie [uses ta- ustawe :. dnia 26 stycznia 1932 r.
Hana Hausa-mela ”")-.:.. [J. 2 2003 r- Nr 1 1.3 pisal] [1 s póżn. maja
2) maparaądseuin Iltiiliłijr' prane-a ts rssiuniee rurrisrsadaenie Ministra Edukacji
Hamann-ej i Spmtu Z dnia 3'I styesnia 2005 r. w sprawie iegi-'sukaśei mini l'l'lEliHj-fch
stan-ela- wynagradsania zasadnieaega naussyeieIL agalnyeh warunków
pTIy'IIlEI'IrŁ'HI'IiEl dadatksw slu wynagredaenia zasadniczego aras in.-yiiagl'adsania
aa prace. w Łlllill "I-Jt'li-lll'ljg-"rn ad Firany,r (Da. L]. Nr ”22 par.. IE l]|._
„Lt urgi'iiiitś „awariami-*in seksie wsumie sie prasa ta iii-mine Upinugera Górna
4) ssanie - na|eży primer. ta mamniee sakałe patistawuwa i giinnasjum dla których
srganeui prawadaąeyin jest Gmina Dpiuugńt'a Górna,
5) iii'rekrarss lub wieeąrrskmrae należy praexr. ta rasumiee deektura
Inh wicedyrektora _ietlnustki, u której I'thL'JWEl w pkt- 41
na”) raka ssknt'nrm — należy- price-;. [a mauiniee akres Lirael-,' sslcułj-rf uf] I n-raesnia
tlanegu I'E'JIŁII r:]u 3 | sierpnia mitu nastepnegm
Ej Mu:-„'ie na|eży arms tu maumief: tai-taa mid-sial
a'] [mania nale-9.3- arsea ta maumiee także nrg-ehewanka,
?] tygnftaiuwym ubawiąakawym ngrmtarae gatta!!! — naieiy arses ta razuiniee
[Zagadnienia-' shswiaukawgg wymiar nEiIL a stawin mewa w armii ust.?n, 4a1 5
i arm? ust ? pkt ”3 ustaw;,r Harta Naueq-tieia.
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i.:i'uklanii agnminńw i sprawdz-nanana alba Sukcesami w linni»;urania-Ii=
ann-udami.- ulimpiaiiach itp-1
b] miami-anie różnymi metnd naucmnia ma: pmńwnywanie
EEfEi-itjf'ń'hCIE-Ei steama-anga mami,
i;] atmnwmnu nami-Eh mai-ringami manda-muwi] w xajęciach dydaktycmn-

wyuhuwnwc131111
i'l'i nim-'i'aidaisniu lekcji nni'myuh w ramach prac; Eeapnł'n ]irłedminmwegu

Inn : własnej iniujaty'wjig
u) umiejętne rnxwiązgi'wanie prubicmifiw W3-'c-huii'awury'uli uczniów

wc ili-'ap-ftraqf : mdaicamL
I”] pułnr: map-uznania śrndnwiska wychuwąwcmgn Licaiińw, aklgi'wne

i a.:l'uklywne działanie na nitce: uc-Inińw putrxcbując3-'c-Ii sacgególnąi
cipie-ki;

g..] pmwadzunic diiałm'i mających na celu zwabia-ganie: i atw-alczanie
nrmjawćrw patulngii spułecmej-

Jalwść świadcmnej pracy. w tym ni.-'iązanej :. puwicmnnym atmmwiakiam
kiernii'niuifyin, dndatkciwym gadaniem lub Zajęciem nf: uwagi:-1113111
llWigiĘdH nania-m :
n] piiiInim-„acnie umiejętnnści mundana-ch.,
h'] n-abugnuaniiż własnegn wam:-dniu pracą.r
«.:]: dbam-ść: :; [nianie siknły i puszmmwanię bazy dydaktyczną,
ii) inna-'idłnwe prnwndmnir: dnkumantacji szknincj i pedagugicmej,
e_]! [JI'?Ę53II'?.EE'..111i-E dyscyplin).- pracy.
Fnaiminniu cn najmniąi dnhrcj (mein,- pracy iub pumyiywncj nna-ny dnrnhku
asm-'Liąiiiw'ugu.

4,1 22111IIIĘHIUE-EE-"lllić w realizację uwnnnści i Zajęć, [] lataniu]: innwa w art. 42 ust.
? pkl. 2 i 3 Iiiirly Nanny-ziela? & w szczegóinnści :

a] nil-niał w nrganiznwanin impra i uruczyatnśui Sakmann-ch,
h] LlŁiIiHł w kmnisjauh pracdlnintmwch nlimpiudach, Zawadach spnnuwych

i innych,
ui unicka nad snmnrxądmn ncmiuwskim lub innymi DTgHIliIHEji-liiili

iicmiiii-„i-sikinii dxiałająuymi na mumii: Hakuba,
ii] pmwmimniu lekcji knleżęńakich pmejnwimiir: innych form aikiyn-nnśici

w ramach iii-i.:wnątrISZI-zulnegn duskunaicnia anclnwegn nmmmyninli,
e] cibktywny nd::iai w rcalimwanin innych zadań siniutnwych asking.

55.

Warunkiem znim-'mnanin dndatkn motywacji-jm: rn ii 'reI-ztnmwi sala:-n f,
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.I-
.

E
- 3- -

p-nzn wymianinnymi w i;? -1 nal. ."i jest spehnenie następujący-uh kry,-i&nnw:
I ) winiarni-i: warunków du malixacji zadan djfdaktycxnycli, nwshnwawczych
npiekuncnyuh smigały; w tym: UFTHCEIWHIHE arkusza maniaq-juego,
"ń'jr'p-H-ĘHECŁHE w śrndki dydaktycme, sprzęt. nrganimwanie działalnnści
adminiana-mamą? gnspndarcxcj, kancelarii Szknlncj, napa-mienie i usuwaniu:
nad [M'JEGSII'FUEHTIEEH'I ndpuwiednich warunków bhp i ppn-ż.,



2] etu-acmyanie i realizacja planu tinanacyyegc zzkeły. w tym tey-micz”
pezyal-ziwauie air-uników cat-zal.":utilzetewych~
3] dbateśt': a mienie, w tym: ergauizewanie przeglądów technicznych, prac-c
kenzcrwaeyjun — rementewc, czyatcśc i eatetyl-ta azkcły,
fillnmwadzeuie zapraw machen-ych, w tym zatrudnianie zac-dnie
z kwalifikacjami. nrewaclzeuie akt uaebewycli przeciwników. dycpcnewanie
tltnduazem świadczen aecjalnych, tlyacypliua pracy,
5”; sprawca-anie nadzeru pedagegiczmegc, w tym: realizacja pregramew
nauczania. eccna pracy nauczycieli, epieltz nad nauczycielami
rnzpeczyuajacytni prace w zaa-edzie, zachęcanie tic innewacji
i ckapcrymcntew, inetywewanie tle deal-:etialenia zaweclewege, realizacja
zaleceń i t-y'nl-[łE-lińw arganńw nadzeru pedagegicznegc,
a) współdziałanie z ezganeni prewadzacym w zakresie realizacji zadań
edukacyjnych yyychewawczych eraz realizacja zaleceń i wniealtew erganu
pma.- atlzacc gn.
?] kaztalluwanie atmeafery w pracy, w azltele służącej realizacji atatutewycl]
zadań przez. pt'nlleglycli prac-ławników,
E'] yy'apnłpizlca z. ci'gauatni azlteły i związkami zawedewymi.
@] neznatale ehcwiazl-ti :

a] przestrzeganie regulaminu pracy,
I)] [real—aa u atan bazy, estetykę, ład i pcrząclelt.
c) zannalzielimac inicjatywa w teza-'iazywaniu prultleiuew,
Elf:- inapirtm-aaic nauczycieli de pczleymcwania zadan dcdatl-tewych
[kcal-:uray- nlimpiady. wycieczki, aamctlziclne wylotenywanie pcmucy
dyndaktycznych).

@ 13.

[. Uatala sie łączna pule endl;-„ew przeznaczanych na wypłate dedalkcw

Ul

mclywacyinycli w wyaeltcści 2% lawety niannwanej na wynagretlzcnia
zaaadnicze tngzelu nauczycieli.

. Dit-datek nmiywacyjny dla nauczyciela nie mnie byc wyiazy niz ll] % jege
wynagrndzenia zasadniczege-

. Detlatelt unity-wacyjuy dla dyrektera azkuły nie nic—ze byc wyższy niz 25 %
jege wynagratlzenia zasadniczegc.

. ["Jetlatclt maly-wacyjuy p1zyznaje ale na czas ekrctllcuy:
r' tlla nauczyciela acl 3—15 inieaiecy
r dla ilytclttet'a nd 5 miesięcy dc ] reku

. Wyeekeśc tlndatltu metywacyjnege uraz. zakres. jcgc przyznania. uwzględniając
pczium aneluicnia warunków, e których mewa w 53 4 i 5 uatala dla nauczyciela -
clytelttet a.- rainaeh peaiaclanyclt anetma-, a w atlasach Clt]- dy'teltteta
Wtijt Gminy.

. [Jacy-zie c- przyznaniu tic-datku inetywac-yjnege nauczycielewi lub dyrektcrewi
azkely ptacltazuje ale w fennie plactnuej.

. Detlatclt iuea-acy'jny wypłaca się z góry., w terminie wypłaty wynagradzeuia-



Dodatek fun kcyjny

@ 7.
I. Naucaycicltm-L ktdrctnu pca-'icracnc atancwiakc kicrnwnicac prayalugujc

dcdatck [funkcyjny-.. .: tym że:
] ]dyi'cktcrcwi kakcly:

a) dc ”3 cddaia-ldw lili] ';.I — EDD zł
h'] cd 4 dc ? cddaial'dw ]SU ał -- filli] mi
c] cd H dc 13 cddaiałdw 230 ?.l — Bili] ..tl
i'll lain-'yaci IE cddaiałfiw BDU al TUB al

2] kicrtwsnikmy'i lilii mi] Il — ISU Il
3] wiccdyt'cktul'cwi ISD Ił — ESU Il

?. Dcdatck funkcyjny prayaługnjc także naacayciclcm ktctyrn pcwicntcnc
cbcwiaaki kicrtm-n ica-c w aaatępatwic.

?. 1ml.-”yackciki: dcdalku Ihnkcyjncgcl c ktdryrn mcwa w ust. L E i 3 na.-aględniając
wiclkcac aakcłyg licabc tic-aniaw i cddziaicw, ałcacttcśc aadat'i wynikajacych

”:! xaąinmu-uncgc atancwiaka, licabę atancwisk kicrcc-nicxych w aakclc? wyniki
pracy aakciy cm;. 1a*amnki lckalcwc, Śt'cclcwiakcwc i apciccanc, w jakich
aakcla Fttnkcicnujd ustala:

] ) dla dyrcktcra - Wójt Gminy,
2] dla wuccdyrcktara — dcktcnt aakcły~
3) dla kicmwuika filii — dytcktct aakcły.

aa

I. Dcdalck funkcyjny prayalugujc tcwnicż:
Il naucayciclcwi, ktal'ctnu pcty'icracnc wychcwawatwc klaay,
Lil'] nancayciclcy-fi aa sprawca-ania funkcji:

al upickuna at:-tau,
Ia]! dcradcy mclcdycancgc lub kcnaultanta.

”2. W*yaukcśc dcdatku funkcyjncgci n ktdrym mcwa w ust. I natala aię naatępującc:
- «a.-ychmm-awataru klaay - w aalcancści nd ilcści dzicci w klasach:

”r dc If) ucanińw — 25 ał
lr ] I ESU ucanicw ~ 35 al
!” 'El 35 uczniów - L”Hill al
Lr ]ttiwyicj 25 LtCEitiÓw - Sil ”ci

— Fanki-ali; dcradcy mctcdycancgc i kcnaultanta y.- wyackcści EU aa jaga
maaadnicacgc wynagtcdactiia

- funkcja- cpickuna ataan - fill al-
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aa.

Prawu Liu ".Iifldl'iikll funkcjijncgu, na którym mcwa w 5 'i' nat. i. E i 3 urna-'. «35 3 ust-
], pcwata'iic cu picrwazcgu dnia tnicaiąca naatcpiljąccgc pc miesiącu. w którym
nastąpiła- pcwicrrcnic stancwiaka kicrnwniczcgc. wychcwawalwa lub funkcji,

a jcicli pma-icrrcnic [r: nastąpiła picrwaccgc dnia micaiaca cd lcgc dnia.
- I'Jndntki funkcyjnc. c których muwa w ust. l_. nic pray-'aługuiąw ckrcaic

nicuaprawicuIiwicucj niccbccncści w Tracy,-. w ckrcaic urlcpu ula pnratcwania
córcia-ia. w clu'caach. aa które nic ci'ayaługujc wynagrcii'xcnic zasadnicze
cmr. cc] niem-aaa? dnia micaiąca naatępująccgu pc micaiącu, w którym
naucaycicl rapracatał pełnienia aiancwiaka. ww'chcwawatwa lub funkcji
z innych naw-ndńw. a jeżeli aaprrcaianic tcgc pcłnicnia nastapila uicm'aacgc
dnia nucaiucu cd lcgu dnia.

"'. Utrajr-iaunic cindatku. c którym mcwa w ;* ? ual. [. 2 i 3. nic wjr'łącaa prawa
dc cu'ajy'ingr-waniu ilcciaiku. c kturym mcwa w 5 3 ust. I.

. Dcdalck funkcyjny wypłaca aic a góry-'. w tcnuinic wypłaty-' wg.-'nagrcclacnia.

Dcdatck aa warunki pracy

gui.

. Haucajrcicluwi maya-ingujc dcdatck aa warunki pracy ?. tytułu prac:-,'
'w nudnych- warunkach ckrcślcnych w prccciaacli % E i % 9 rcapuraaiiacnia.

. Ea prac:;- w trudnych warunkach uanajc aim; prcwadacnic aajęc dydaktycanych
w klak-ach ]ącacnjrcli [: wyłacrcnicln wy'chcwania Hrycancgc i pracdinictcw
aim-uljrcm ych .] c ram: w nauczaniu indywidualnym.
Naucryclclcm [„"JTE'JĘ'i-'Ełd'£.Ei__C-3"1'l'l tcgc typu aaliccia prayaługujc dcdatck w
wycuknści EU ac atawki gcdaincwcj aa każdą pmcpraccwaną gii-dziur: naucaania

ła] naucrjrciclcin w uaucaauiu indywidualnym : dziccmi upcśicdacnyini
llv'alma- c Atria

3- wwiwaaa clcdutku xa warunki pracy; : uwaglcdnicnicni warunków. u których
num-'n w Ę 7". uatula dla uaucaycicla dyrcktcr, a dla [Iy'rcktnra — Wójt Gminy .

4. Huuuick ru warunki pracy wypłaca cię 9: dniu.

Wynagrndacnic an gcdainy pnnadwymiarcwc i gcdainy
dcrainych knatępahr

au.

Naucrw-ciclcwi rcaliaujuccnni iygcdnicwy cbcwiąakuwy wymiar gaci-zin Zajęć
dydaktycanycli, wyclicwawcaych i upickuńwąrch. c ktcrl-f'ch Inc-wa w art. ći?
ust. 3 i uatń Karty, na aasaclach ckrcalcnjr'ch w art. 35 Karty, pmyałngujc
w-1.-11;igrcdxciiic aa gcdainy pcnadwyiniarcwc.
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Wynagrcuscnic aa gcdsiay pcnadwymiaruwc wypłaca się wccllug stawi-ri
cscliislcgc zasscrcgcwania aaucsycicla, : uwagicdnicnicm Llcdatlcu
aa warunki pracy.
Wynagradacnic aa jcdną gcdainc |icnadwymiarcwą ustala się ulsicląc
pray-mana naucayciclnwi stawkę wynagrcdscnia sasadnicacgc [lacanic
:'. iliiuatkicln sa warunki pracy-„_icżcli praca w tej gcdaiuic acstala srcaiiscwaaa
w warunkach uprawniąiacycli dc dcdatku] praca micsicczaą licslac gadam
ryglnlnicwcgc cbcwiaskcwcgc wymiaru gcdzin? ustalcacgc dla rciizaju zajęc
dyslaI-aycanycli, wychcwawcaycii lub cpicl-cuncaych rcalizcwanych w ramach
gcdain pcinadwymiarcwych uaucsycicla.

ai. ”il.-”ynagrcdacnic aa jcdna gcdsinę dcrasncgc aastcpstwa uslala się?
.: saslracżcnicm ust. E.. w sposub ckrcslcny w ust.] c ilc w caasic rcalisacji lcgc
aastcpstwa rcaliaawaac były aaiccia sgcdnc : plaacm i prugramcm nauczania
danej klasy. Dcrasnc Zastępstwa licdą płamc pc !ygcclniu nicchccncsci
naucaycicla cancun-a pracdmictu.

lilla naucsycicli rcaiisujacycli tygudnicwy wymiar gcdain ustalany
na pcastawic ari. 42 ust. ila Harry Haucsycicla wynagrciziacnic m_icdna gcdsinc
dcr-„Ulman aastcpslwa rcaiiscwancgu na sasadaciu :: kturycli racwa w ust. 2,
uslala sic dziclac praysnana naucayciclcwi slaw-kc wynagruda'cnia aasadniczcgc
[ łącaaic s dcdatkicm „ca warunki pracy. _icżcli praca w tej gcaainic acstała
arcaiiscwana w warunkach uprawniających do clcclatlru] praca: micsicczną licahc
gcrlain realiscwancgc wymiaru zaj-cc.
Ł-iicaiccana lic'sbc gui-„Iain cbcwiązkcwcgc Iuli l'caliacwancgc wymiaru gcdzin
naucayciclą a Ist-mych nicwa w ust. 1 i 3, uayaknjc się mucżąc cdpcwicdui
wymiar ucilsiu prac: «ma a aackraglcnicm dc pelnych gcdain w ten spcsćiby
żc czas aajcc dc #15 gcdziny pcmija sic1 a cc najmnici 13,5 gcdzmy liczy się
aa ucina gcdsinc.

Wynagrcrlacnic za gcdsiny canada-.'y'miarcwc crayclzicicnc w planie
nruauiaacyjnym nic pr.-tysługujc sa dni, w których naucsycicl nic rcalisujc Eajcc
: pniu-aria pracrw prscwidaianycli uracpisami c crganisacji rcI—Lu sskclncgc.
rcspccaynania |Lll'J kcńcacnia aag'cc w smdku lygcduia cras sa dni
usprawicdliwicncj nicchccncsci w pracy.
Dla ustalania wynagrcdacnia aa gcdainy pcnadwymiarcwc w tygcdniaclu
w knirych pmypasiaia dni usprawicdliwicnci niccliccncsci w pracy naucaycicla
lub rlni ustawcwc wclnc cd pracy: cras w tygcdaiach; w których sajccia
I'[,]'.-".|”.I-Hl..”i.€_'y'll£l_lEi| się lub Icni'icaą w smaku rygcdrnia — aa pcdstawc ustale-nia Iicsby
gui-„lain r.:cnadwytniarcwycli prayjmujc się tygcdnicwy chcwiaakcwy wymiar
aajęc uI-a'cslcny w art.4I-ł usl.3 lub ustalcay na pcŁlslawic smd.? ust- ? Early
Haucaycicla: pmnnicjssany c I.-"5 tcgc wymiaru za każdy dsica
uspi'awicdliwiancj niccliccncsci w pracy lub dsicń ustawcwc wclny ud pracy.
L-lCElllI :.:cllsin ncnadwymiarcwych Ła litu-rc pray-'slugujc wynagrcdacnic
w iłllilll'l tygcuinim nic mcżc być jctlnak wicksaa nii Iicalaa gusia-in
]nay-alaiclmiycli w planic arganiaacyjnym-
W*yimgmliscnic aa gcdsiny pcrladwymiarcwc i gcdairiy ulcrażnycli sastępstw
wypłaca sic ?. Łlnlll.



Dedatek mieszkaniriwy
@ is.

|. Nauczycielem zatrudnicnetmi u. wymiarze nie niższym niż pełewa
ty_ecdnicweec cliciwiazknwegr: wymiaru gcdznt w szkcle pcdstawewej

i giittiiazj uni i pesiadajaccntu kwałiłikacje wymagane dc zajntriwattege
stat'iriwiska przysługuje nauczycielski dedatelt mieszkaniewy
wy.-„cause nauczycielskiege dcdatku tttieszkanicwegc, w zalezncsci cd liczby
cscłi w rndzinie uprawnicnegc nauczyciela wyncsi miesiecznie:

I) przy jednej escbie w rcdzinie — 40 zł
Ej ptzy dwcclt cscłtaclt w rcdzinie 55 zł
3'] przy trzech useliacłt w rcdzitiie -- TD zł,

4] przy czterech i wiecej cscbach w t'cdzinie — ED zł.
3. [Je człcnkew rudziny nauczyciela uprawnicncgc dc dcdatku zalicza się

wspr'ilnie znim zamieszkujących:
|']! wspt'ilmałzrinkd który nie pcsiada własnegc żrcdła dccłtcdu...

Iuł'i który jest nauczycielem,
E:] pczustajaec na utrzymaniu nauczyciela ]ułi nauczyciela i jegc nialżdtika

dzieci dc ukcnczcnia 13 reku życia luł'i dc czasu ukcftczenia
przez. nie szkłiły prinadpcdstawcwej allie pcnadgininazjałneji nie dłużej
jednak niż de ukci'iczciiia El reku życia,

3] pcsiadajacy na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jeee tnal'żettka
niepi'acnjacc dzieci będące studentami, dc czasu ukciiczeriia studiów
wyższych. nie dłużej jednak niż dc ukrińczettia 24 reku życia

4] dzieci niepełnnsprawne nie pasiatlajaee własnegc z'rddła dceltcdu.
-'l. h.tuezyeielcwi i jepc wspćiłinałzcnkcwi bedaeegn także nauczycielem stale

ż nint zainicszluiji i_CEI'I'ILL przysługuje tyłku jeden dcdatelr mieszkanicwy
w wysckcści ckrcslcucj w ust. 2. Małże-nkcwie wspólnie ekresłaja praccdawcę,
kldt'y lin-edzie int wypłacał ten tlctłatek.

5. Nauczycielski dcdatek tnieszkanicwy przyznaje sie na wnicsck nauczyciela;
nauczyciełnwi tłt'idatck przyznaje dyrektcr, a dyrektcrcwi — dt IIl'intiny.

Ó. Nauczycielski tłutłatek tnieszkanicwy przysługuje naticzy'eicłcwi:
]] niezależnie l.!«ILl tytułu praw-'negc dci zajtitcwattegc przez niegc lekału

nt icszkałnead
?] cił pierwszegc dnia miesiaca nastepujaeege pc miesiącu,

w ktdrym nauczyciel złcżył ysfiticsek c jegc pmyznaitic.
T_ Hauczyciełcwi zatrudnicntentu w kilku zakładach pracy przysługuje tyłka jeden

iłDŁłEił'łłł-L., wypłacany przezjegci pracedawcę.
S. Nauczycielski dcdatck niicszkatticwy przysługuje w ckresie wył-tctiywaiiia

pracy., a także w ..ikresaełi '.
I] nic świadczenia pracy* za ktdrc przysługuje wyiiagrcdzenie,
2] pebiet'ania zasiłku z ubezpieczenia spcłecżnegc:
?.] cde—ywania zasadniczej służby wrijskrinw'cj= przeszkcłenia wcjskcwcgd

cki'escwcj slużhy wcjskcwej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem

h.]



puwnłanym du- służhy Ewarta byłu umuwa D pracę na nas ukreśluny,
dodatek wypłaca się nie dłużej ni?: dn końca zakresu. na który umnwa
lu hg,-ła EHWEIHEE,

4] lmmystamu r. urlupu ua-ju'clmwawcmgu-
Ijmlauuk mi::sxkzmmwy wypłaca się ?: riału. ".


