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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XXI/200/08

Rady Gminy Blizanów z 30.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu

Gminy Blizanów na rok 2009
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UCHWA£A Nr XXII/172/09 RADY GMINY LIPKA

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia

Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674 z pó�ñ. zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z pó�n. zm.) oraz Rozporz¹dzenia Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysoko�ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w
dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z pó�ñ.
zm.) Rada Gminy Lipka uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê regulamin wynagradzania nauczycieli za-
trudnionych na terenie Gminy Lipka w zakresie sk³adników

wynagrodzenia ustalanych przez organ prowadz¹cy w brzmie-
niu okre�lonym w za³¹czniku nr 1 do niniejszej Uchwa³y.

§2. Traci moc uchwa³a Nr XIII/101/08 Rady Gminy Lipka
z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu okre�laj¹cego
wysoko�æ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz za wa-
runki pracy oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lipka

(-) mgr Ryszard Pacholik
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXII/172/09

Rady Gminy Lipka
z dnia 30 stycznia 2009 r.

REGULAMIN OKRE�LAJ¥CY WYSOKO�Æ ORAZ SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAUCZYCIELOM DO-
DATKÓW MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO ORAZ ZA WARUNKI PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH SK£ADNIKÓW

WYNAGRODZENIA

Postanowienia ogólne

§1. Przez okre�lenia u¿yte w niniejszym Regulaminie nale¿y
rozumieæ:

- Wójt - Wójta Gminy Lipka,

- Dyrektor - dyrektor przedszkola, szko³y, placówki lub innej
jednostki organizacyjnej o której mowa w art. 1 ust. 1 i
1a Karty Nauczyciela,

- Ustawa - ustawa z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pó�n. zm.),

- Placówka - szko³a podstawowa, gimnazjum, zespó³ szkó³
lub przedszkole,

- Regulamin - Regulamin okre�laj¹cy wysoko�æ oraz szcze-
gó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz
niektórych innych sk³adników wynagrodzenia,

- Wynagrodzenie - wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.

- Dodatek za warunki pracy - dodatek przys³uguj¹cy za
pracê w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdro-
wia warunkach pracy.

§2. Przepisy Regulaminu obowi¹zuj¹ wszystkich nauczy-
cieli zatrudnionych w Placówkach, dla których organem pro-
wadz¹cym jest Gmina Lipka.

Dodatek motywacyjny

§3. 1. Nauczycielowi, w zale¿no�ci od osi¹ganych wyni-
ków pracy, mo¿e byæ przyznany dodatek motywacyjny na
okres 6 miesiêcy.

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów placówek przy-
znaje Wójt w oparciu o regulamin uwzglêdniaj¹cy w szczegól-
no�ci nastêpuj¹ce kryteria:

1) osi¹gane efekty kszta³cenia polegaj¹ce na prowadzeniu
badañ kompetencji uczniów minimum raz w roku testami
zewnêtrznymi, dokonaniu analizy, wyci¹gniêciu wniosków
do dalszej pracy,

2) tworzenie wiêzi ze spo³eczno�ci¹ lokaln¹ i innymi Placów-
kami poprzez:

a) organizowanie i udzia³ w imprezach organizowanych
przez inne Placówki i instytucje,

b) akcje na rzecz wsi,

c) wymiana do�wiadczeñ,

3) racjonalne gospodarowanie �rodkami finansowymi pole-
gaj¹ce na:

a) przestrzeganiu dyscypliny bud¿etowej,

b) pozyskiwaniu materia³ów i us³ug,

c) pozyskiwaniu �rodków pozabud¿etowych.

4) poprawno�æ stosowania prawa o�wiatowego i prowadze-
nia dokumentacji szkolnej,

5) terminowo�æ realizacji zadañ poprzez:

a) przygotowanie arkuszy organizacyjnych,

b) planów dowozu uczniów,

c) sporz¹dzanie sprawozdañ,

6) zapewnienie bezpieczeñstwa i higieny pracy w Placówce
poprzez dzia³ania polegaj¹ce na:

a) usuwaniu zagro¿eñ zaistnia³ych w czasie bie¿¹cej dzia-
³alno�ci,

b) informowaniu organu prowadz¹cego o sytuacjach
zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu uczniów i pracowni-
ków,

c) przestrzeganiu przepisów bhp i ppo¿,

d) uk³adaniu planu lekcyjnego zgodnie z wymogami hi-
gieny pracy ucznia,

e) ubezpieczaniu uczniów od NNW i OC nauczycieli,

7) prawid³owe prowadzenie spraw kadrowych poprzez za-
trudnianie pracowników o najwy¿szych kwalifikacjach zgod-
nie z potrzebami Placówki,

8) wspó³praca z samorz¹dem polegaj¹ca na:

a) systematycznym udziale w spotkaniach z organem
prowadz¹cym w ramach zebrañ dyrektorskich,

b) dbaniu o pozytywny wizerunek Gminy,

c) wyra¿aniu konstruktywnej krytyki,

d) opracowaniu dodatkowych (nieplanowanych) doku-
mentów i informacji zleconych przez organ prowadz¹-
cy,

9) wyró¿nianie siê szko³y w dzia³aniach innowacyjnych pole-
gaj¹cych na:
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a) opracowaniu i wdra¿aniu innowacji w obszarach peda-
gogicznych,

b) wprowadzaniu dzia³añ nowych dla danej placówki
(dydaktycznych, wychowawczych, organizacyjnych),

c) szukanie mo¿liwo�ci i nawi¹zywanie wspó³pracy z
instytucjami pozaszkolnymi,

10) przygotowanie Placówki do roku szkolnego,

11) kreowanie pozytywnego wizerunku Placówki poprzez:

a) uczestniczenie w konkursach o ró¿nym zasiêgu,

b) udzia³ w zawodach sportowych,

c) organizowanie konkursów miedzy klasowych na tere-
nie Placówki,

d) promocjê Placówki.

3. Dodatek motywacyjny dla zastêpcy dyrektora i na-
uczycieli przyznaje Dyrektor Placówki w oparciu o regulamin
uwzglêdniaj¹cy w szczególno�ci nastêpuj¹ce kryteria:

1) uzyskiwanie wyró¿niaj¹cych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych poprzez:

a) wprowadzenie ucznia do etapu wojewódzkiego w kon-
kursie przedmiotowym,

b) doprowadzenie ucznia (ów) do sukcesów naukowych,
artystycznych, sportowych na szczeblu ponadgimna-
zjalnym,

c) organizowanie i udzielanie pomocy uczniom maj¹cym
trudno�ci w nauce,

d) rozeznanie w sytuacji materialnej uczniów i w razie
potrzeby niesienie im pomocy,

2) jako�æ �wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzo-
nym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególno�ci:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie siê do przy-
dzielonych obowi¹zków,

b) podnoszenie umiejêtno�ci zawodowych, udzia³ w kon-
ferencjach przedmiotowych, kursach doskonalenia za-
wodowego,

c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,

d) dba³o�æ o estetykê i sprawno�æ powierzonych po-
mieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹-
dzeñ szkolnych,

e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym
pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) zaanga¿owanie w realizacjê czynno�ci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy, a w szczególno�ci:

a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczysto�ci szkol-
nych,

b) prowadzenie zajêæ pozalekcyjnych,

c) opiekowanie siê organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹-
cymi na terenie szko³y,

d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywno�ci w ramach wewn¹trzszkolnego dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udzia³ w realizowaniu zadañ edukacyjnych,
wynikaj¹cych z przyjêtych przez organ prowadz¹cy
priorytetów w realizowanej lokalnej polityce o�wiato-
wej i innych zadañ statutowych Placówki.

4. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznawany na-
uczycielowi sta¿y�cie, kontraktowemu, mianowanemu i dy-
plomowanemu.

5. Wysoko�æ �rodków finansowych przeznaczonych na
dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na jeden etat wynosi:

1) dla nauczycieli 41,25 z³,

2) dla dyrektorów 75 z³

6. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

7. O przyznaniu dodatku motywacyjnego pracodawca
powiadamia pracownika na pi�mie.

8. Wysoko�æ dodatku motywacyjnego uwzglêdniaj¹c
poziom spe³nienia warunków, o których mowa w §3 pkt 2 i
3 ustala:

1) dla nauczyciela - dyrektor Placówki,

2) dla dyrektora - Wójt.

Dodatek funkcyjny

§4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora Placówki,

2) wychowawstwo oddzia³u,

3) sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u,

4) doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant

przys³uguje dodatek funkcyjny.

2. W przypadku zbiegu prawa do kilku dodatków funk-
cyjnych z ró¿nych tytu³ów nauczycielowi przys³uguje dodatek
funkcyjny za ka¿dy tytu³ odrêbnie.

3. Ustala siê poszczególne dodatki funkcyjne w wysoko-
�ci:
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4. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielo-
wi, któremu powierzono obowi¹zki dyrektora w zastêpstwie.
W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwsze-
go dnia pe³nienia tych obowi¹zków i ga�nie z pierwszym
dniem miesi¹ca nastêpuj¹cego po zaprzestaniu pe³nienia tych
obowi¹zków. Wyp³ata dodatku nastêpuje z do³u.

5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwsze-
go dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowaw-
stwa klasy lub funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o
pierwszego dnia miesi¹ca od tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy, w okresie urlopu
dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje
wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³
pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub sprawowania funk-
cji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

Dodatek za warunki pracy

§5. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pra-
cy.

2. Wykaz trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stano-
wi¹cy podstawê do przyznania dodatku za warunki pracy
zawiera Rozporz¹dzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r.
(Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z pó�n. zm.) w sprawie
wysoko�ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w
dniu wolnym od pracy.

3. Dodatek za warunki pracy wynosi 10% wynagrodze-
nia, za nauczanie dziecka upo�ledzonego w stopniu g³êbokim
20%

4. Dodatek za warunki pracy przys³uguje za ka¿d¹ fak-
tycznie przepracowan¹ w takich warunkach godzinê zajêæ.

5. Nauczycielowi prowadz¹cemu nauczanie indywidual-
ne dziecka w domu z tytu³u czasowej niezdolno�ci ucznia do
uczêszczania na zajêcia szkolne przys³uguje dodatek w wyso-
ko�ci 10% wynagrodzenia. Dodatek przys³uguje za ka¿d¹
faktycznie przepracowan¹ w takich warunkach godzinê zajêæ.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny dora�nych zastêpstw

§6. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
nauczyciela ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi staw-
kê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za wa-
runki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana
w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹
liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ,
ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwy-
miarowych.

2. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ nauczyciela ustala siê mno¿¹c odpowiedni wymiar
godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten
sposób, ¿e czas zajêæ krótszy ni¿ 0,5 godziny pomija siê, a co
najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przys³u-
guje wy³¹cznie za godziny �wiadczonej pracy potwierdzone w
dokumentacji placówki. Wynagrodzenie za godziny ponadwy-
miarowe przys³uguje równie¿, gdy nauczyciel nie móg³ ich
zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy.

4. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê dora�nego zastêp-
stwa ustala siê w sposób okre�lony w ust. 1 o ile w czasie
realizacji tego zastêpstwa realizowane by³y zajêcia zgodnie z
planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela
posiadaj¹cego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych
zajêæ.


