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P R O J E K T  

                                                                                                 Załącznik do uchwały Nr 

                                  Rady Gminy w Nędzy 

                          z dnia ……………… 2018 r. 

 

 

 

R E G U L A M I N 

 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez  

Gminę Nędza 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom: 

1)  dodatków:  za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 

2)  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw; 

3)  nagród  z wyłączeniem świadczeń  z zakładowego funduszu  świadczeń socjalnych. 

 

§ 2. Dodatek za wysługę lat 

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia  zasadniczego za 

każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych  poczynając od czwartego roku pracy, z tym że 

dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

 

§ 3. Dodatek motywacyjny 

1.Dodatek motywacyjny  przyznaje się  nauczycielowi spełniającemu co najmniej jeden z niżej 

wymienionych  warunków. 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, ustalana jest w oparciu o następujące kryteria: 

1) uzyskiwanie osiągnięć  w realizowanym  procesie dydaktycznym i  wychowawczo -  opiekuńczym: 

a) uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela 

dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, 

efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach i innych; 

b) umiejętne rozwiazywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami; 

c) osiągnięcia pracy z uczniem  mającym trudności w nauce;   

d) dobre  i pełne  rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na 

rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;  

e) organizowanie różnych form zajęć w czasie wolnym od nauki dla uczniów; 

f) wspieranie i inspirowanie rozwoju uczniów, kształtowanie ich samodzielności, rozwijanie uzdolnień i 

zainteresowań, 

2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i 

wychowania:  

a) występowanie z propozycjami  wprowadzenia innowacji pedagogicznych oraz aktywne włączanie się w 

proces wprowadzania tych innowacji; 

b) uzyskiwanie wymiernych efektów  w procesie kształcenia i wychowania wskutek wprowadzenia 

innowacji pedagogicznych; 

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2  Karty 

Nauczyciela: 
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a) aktywne włączanie się do organizacji  różnych zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z 

potrzeb i zainteresowań uczniów; 

b) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i 

uzdolnienia uczniów; 

c) aktywne włączanie się do organizacji imprez i uroczystości szkolnych, środowiskowych oraz ich 

inicjowanie; 

d) współpraca ze środowiskiem lokalnym, z organizacjami  i instytucjami mającymi na celu poradnictwo, 

profilaktykę i pomoc uczniom; 

e) ścisła współpraca z rodzicami  w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki zdrowotnej; 

f) sprawowanie opieki nad samorządem uczniowskim oraz organizacjami uczniowskimi działającymi na 

terenie szkoły; 

g) praca w komisjach i zespołach. 

4) szczególnie efektywne wypełnianie zadań  i obowiązków związanych z powierzonym 

stanowiskiem: 

a) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i podnoszenie jakości pracy – wyników 

nauczania; 

b) twórczej współpracy z organami Gminy;      

c) pozyskiwanie środków zewnętrznych ( pozabudżetowych ) oraz umiejętne i właściwe ich 

wykorzystanie; 

d) współpraca ze wszystkimi społecznymi organami szkoły; 

e) współpracy ze środowiskiem lokalnym  i organizacjami pozarządowymi; 

5) realizowanie w szkole  zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący 

priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej: 

a) aktywne włączanie się w realizację zadań edukacyjnych wynikających z przyjętej gminnej polityki 

oświatowej; 

b) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w oparciu o gminną 

politykę oświatową; 

c) podejmowanie działań innowacyjnych dla osiągnięcia wysokiej jakości pracy szkoły; 

d)  aktywne włączanie się  w realizację zadań i skuteczne podejmowanie inicjatyw istotnie 

zwiększających  udział i rolę szkoły w organizacji imprez i uroczystości szkolnych w  środowisku 

lokalnym; 

e) aktywne włączanie się i współpraca z instytucjami i organizacjami  działającymi na rzecz  

przeciwdziałania agresji, patologii i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży; 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla  nauczyciela,  oraz okres jego przyznania, uwzględniając 

poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 3, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora Wójt 

Gminy.   

4. Dodatek motywacyjny  przyznaje się   na czas określony, nie krótszy  niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 

miesięcy. 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie niższej niż 3% wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela i nie więcej niż 20%  wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 
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§4. Dodatek funkcyjny 

1.Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny. 

2. Tabela dodatków funkcyjnych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze: 

 

Lp Stanowisko kierownicze Wysokość dodatku 

funkcyjnego  

w zł. 

1. Dyrektor szkoły podstawowej, zespołu szkolno-

przedszkolnego  liczącego: 

do 5 oddziałów 

od 6 do 8 oddziałów 

od 9 do 13 oddziałów  

od 14 oddziałów i powyżej 

 

 

                    1.000,00   

                    1.200,00 

                    1.500,00 

                    2.000,00 

 

2. Dyrektor przedszkola                       1.000,00 

3. Wicedyrektor szkoły podstawowej                         900,00 

4. Kierownik świetlicy                         200,00 

 

3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje Wójt Gminy. 

4. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora, nauczyciela oraz osób zajmujących inne stanowiska kierownicze 

przyznaje dyrektor szkoły. 

5. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi z tytułu sprawowania funkcji: 

1) opiekuna stażu w wysokości 80 zł. miesięcznie za nauczyciela powierzonego opiece  w trakcie stażu na 

stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego; 

2) wychowawcom klas w szkole podstawowej w wysokości: 

 

 

 

 

  

 

 

3) wychowawcom grup w przedszkolu w wysokości: 

 

Liczebność grupy w przedszkolu Kwota dodatku funkcyjnego 

w zł. 

mniej niż 10 dzieci 70,00 

od 10 dzieci do 20 dzieci 100,00 

od 21 dzieci do 25 dzieci 130,00 

 

4) doradcy metodycznemu w wysokości do  8% otrzymywanego przez niego wynagrodzenia 

zasadniczego. 

 

 

 

Liczebność klasy w szkole podstawowej kwota dodatku funkcyjnego 

w zł. 

mniej niż 10 uczniów 70,00 

od 10 uczniów do 20 uczniów 100,00 

powyżej 20 uczniów 130,00 
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§ 5. Dodatek za  pracę w trudnych i  uciążliwych warunkach 

1.Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę w  warunkach trudnych i uciążliwych, o których mowa w 

 § 8 i  §9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 

pracy  (  Dz. U. z 2014 r., poz. 416  tj. z późn. zm. )  w wysokości 10%  wynagrodzenia zasadniczego  

z tym, że: 

1)za prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi 

umysłowo w stopniu głębokim – w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego, 

2) za prowadzenie  zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych  - w wysokości 

25% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania, 

3) za prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 

specjalnego – w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego.  

 

§ 6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw. 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza 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 zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych 

lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 

2. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego  lub realizowanego wymiaru zajęć 

nauczyciela, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar zajęć nauczyciela  przez 4,16 z zaokrągleniem do 

pełnych godzin w ten sposób, że czas pracy zajęć do  0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny 

liczy się za pełną godzinę. 

 

§ 7. Nagrody 

1. Tworzy się fundusz przeznaczony na nagrody dla nauczycieli stanowiący 1% planowanych rocznych 

wynagrodzeń osobowych, będący w dyspozycji organu prowadzącego i dyrektora szkoły. 

2. Funduszem nagród dysponują: 

1)  organ prowadzący na „Nagrodę Wójta” w wysokości 20% środków, o których mowa w ust. 1, 

2) dyrektor na „Nagrodę dyrektora” w wysokości 80% środków, o których mowa w ust. 1; 

3. Nagroda ma charakter uznaniowy i może być przyznawana nauczycielowi  za: 

1) zajęcia dydaktyczne, a mianowicie: 

a) osiąganie wymiernych efektów w pracy dydaktycznej uwieńczonych sukcesami w konkursach, 

zawodach, olimpiadach i innych,  

b) osiąganie wysokich efektów egzaminów i sprawdzianów; 

c) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących uzyskiwaniem  wymiernych efektów w 

procesie kształcenia i wychowania; 

d) wykazywanie się pomysłowością i inicjatywą w stosowaniu różnych form, metod i środków celem 

aktywizowania uczniów w procesie nauczania; 

2) zajęcia wychowawcze i opiekuńcze, a mianowicie: 

a) wzorowe przygotowanie i organizowanie uroczystości szkolnych lub środowiskowych, imprez 

kulturalnych, sportowych i wypoczynkowych; 

b) współpraca ze środowiskiem lokalnym – rodzicami, radą szkoły, radą rodziców, organami 

samorządowymi, instytucjami i różnego rodzaju organizacjami celem  wspomagania działalności 

statutowej szkoły oraz promowanie gminy;          
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c) podejmowanie działań i uzyskiwanie efektów w zakresie działań zapobiegającym uzależnieniom, 

patologii  i agresji wśród dzieci i młodzieży;   

d) prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie zjawisk patologicznych oraz powodujących 

zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów; 

e)  zapewnienie uczniom  bezpieczeństwa zarówno w szkole, w drodze do szkoły i ze szkoły; 

f) organizowanie opieki i pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;   

g)  umiejętność pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz umiejętne i racjonalne ich 

wydatkowanie; 

4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, spełniającemu co najmniej 5 kryteriów, o których mowa 

w ust. 3. 

5. Dyrektor przyznaje nagrodę dyrektora w wysokości od 50 %  do 150% wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela stażysty, magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

6. Wójt przyznaje nagrodę wójta w wysokości od 50%  do 300% wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela stażysty, magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

7. Nagrody, o których mowa w ust. 5 i 6  przyznawane są  z okazji  Dnia Edukacji Narodowej.     

8. Kandydatów do nagród zgłaszać mogą;  

1) Wójt Gminy Nędza  lub dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada  rodziców; 

4) organizacja związkowa działająca na terenie szkoły;  

9. Nagroda wójta  przyznawana jest  dyrektorom szkoły oraz nauczycielom na pisemny  uzasadniony 

wniosek.  Wzór wniosku o przyznanie nagrody Wójta Gminy Nędza, stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu.  

10. Wnioski o nagrodę wójta gminy należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy, w terminie 

co najmniej na  miesiąc przed Dniem Edukacji Narodowej.  

11. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. 

12. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w 

jego teczce akt osobowych  
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Załącznik 

do regulaminu  

wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w  przedszkolach i szkołach   

prowadzonych przez Gminę Nędza 

 

                                                                                                                              

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody Wójta Gminy Nędza 

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Nędza 

Pani/ Panu ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Urodzonej/emu …………………………………………………………………………………………….. 

 

Zatrudnionej/emu…………………………………………………………………………………………… 

( nazwa szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony ) 

………………………………………………………………………………………………………………. 
(  zajmowane  stanowisko,  nauczany przedmiot ) 

 
 

Uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organ sporządzający wniosek: ……………………………………………………………………………. 

 

 

    

 

 

  …………………………….                                                             ……………………………………..    
   ( miejscowość i data                                                                                                                           ( pieczęć i podpis wnioskodawcy )                                                                                                               
 

Akceptacja Wójta Gminy  Nędza: 

 

 

 

……………………………..                                                                 ……………………………………   

( miejscowość i data )                                                                                                                         ( pieczęć i  podpis  Wójta Gminy )  
   

 

 
 

 

            


