Załącznik do
Uchwały Nr XL/318/2009
Rady Gminy Gniewino
z dnia 26 marca 2009 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA
ORAZ WYSOKOŚĆ STAWEK
DODATKU ZA WYSŁUGĘ LAT
DODATKU MOTYWACYJNEGO
DODATKU FUNKCYJNEGO
DODATKÓW ZA WARUNKI PRACY

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBLICZANIA
I WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA
ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH
W SZKOŁACH PROWADZONYCH
PRZEZ GMINĘ GNIEWINO
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliŜszego określenia o:
1) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zm.);
2) rozporządzeniu - naleŜy przez to rozumieć Rozporządzenie 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 za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr
22, poz. 181 ze zm.);
3) szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół,
dla której organem prowadzącym jest Gmina Gniewino;
4) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
szkoły, o której mowa w pkt. 3);
5) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego
roku do 31 sierpnia roku następnego;
6) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę;
7) uczniu - naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka, słuchacza;
8) tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin - naleŜy przez to rozumieć
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ustawy.
§2
Wynagrodzenie zasadnicze jako podstawowy element wynagrodzenia nauczyciela:
1) uzaleŜnione jest od posiadanych kwalifikacji nauczyciela, stopnia awansu
zawodowego ustalonego na podstawie oryginalnych dokumentów albo
uwierzytelnionej kopii lub odpisów,
2) uzaleŜnione jest od realizowanego, obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego
w rozporządzeniu, według tabeli zaszeregowania oraz minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego,
3) przysługuje nauczycielom szkół w wysokości określonej w rozporządzeniu.
§3
Regulamin określa:
1) szczegółowe warunki przyznawania oraz wysokości stawek dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy,
2) szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny:
a) ponadwymiarowe,
b) doraźnych zastępstw.
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§4
1. Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności
w pracy, a takŜe za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie
przysługuje wynagrodzenie. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień niewykonywania pracy
z ww. przyczyn ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry
przez 30. Wysokość potrącanego wynagrodzenia, za okres o którym mowa oblicza się
mnoŜąc liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę wyŜej określoną.
2. Środki finansowe na realizację dodatków i wynagrodzeń określonych w § 3 ujęte są w
rocznych planach finansowych szkół.
ROZDZIAŁ II
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§5
Szczególne warunki przyznawania

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub wyŜszej stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca,
2) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabywa prawo do dodatku lub wyŜszej stawki, jeŜeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości:
1) za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie,
2) za okres urlopu dla poratowania zdrowia,
3) za dni nieobecności w pracy, z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia
społecznego.
3. Zasady zaliczania okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat określa § 7
rozporządzenia.
§6
Wysokość stawek
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia
zasadniczego za kaŜdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od
czwartego roku pracy, z tym, Ŝe dodatek ten nie moŜe przekroczyć 20% wynagrodzenia
zasadniczego ustalonego według osobistego zaszeregowania.
2. Wypłata dodatku za wysługę lat następuje z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
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ROZDZIAŁ III
DODATEK MOTYWACYJNY
§7
Szczególne warunki przyznawania
1.

Do szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych
naleŜą:

1) uzyskanie bardzo dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
poprzez uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzonych
wynikami nauczania, efektami egzaminów i sprawdzianów,
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w
innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,
3) umiejętne i efektywne kierowanie (jako wychowawca klasy) zespołem klasowym i za
właściwą współpracę z rodzicami,
4) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez
kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej
przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych, społecznych i
obywatelskich,
5) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,
6) wspieranie uczniów w pracy nad przezwycięŜeniem ich słabych stron i wskazywanie
kierunków dalszego rozwoju,
7) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzaleŜnieniom,
8) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z
uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami,
właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,
9) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych oraz innych zajęć
mających na celu podnoszenie jakości pracy szkoły, po zajęciach dydaktycznych,
10) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych,
11) udział w pracach zespołów przedmiotowych i innych, po zajęciach dydaktycznych,
12) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi w szkole,
13) jakość świadczonej pracy, a w szczególności: wykorzystanie w praktyce podnoszenia
kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
14) prowadzenie tzw. lekcji otwartych, przejawianie innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
15) wprowadzanie i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania
we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi
instytucjami wspomagającymi,
16) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych i
urządzeń szkolnych,
17) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń słuŜbowych i powierzonych
obowiązków,
18) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły
w środowisku lokalnym,
19) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
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2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niŜ 3 miesiące i nie dłuŜszy niŜ 6
miesięcy.
3. Dodatek motywacyjny przyznany przed urlopem dla poratowania zdrowia,
macierzyńskim, a niewykorzystany w całości, przysługuje nauczycielowi w tej samej
wysokości po powrocie do pracy na okres nie dłuŜszy niŜ do czasu wykorzystania
przyznanego dodatku.
4. Dodatek nie przysługuje:
1) nauczycielom rozpoczynającym pracę w tej szkole przez pół roku szkolnego,
2) nauczycielom, którzy otrzymali kary porządkowe i dyscyplinarne przewidziane
przepisami kodeksu pracy, ustawy.
3) nauczycielom, którzy przebywają na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie
bezpłatnym, wychowawczym i nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów uzaleŜniona jest od:
1) stwarzania warunków dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz planowania pracy wynikającej z potrzeb
szkoły, umiejętności dostrzegania sukcesów i poraŜek,
2) osiągania przez szkołę dobrych wyników nauczania,
3) wprowadzania innowacji pedagogiczno-wychowawczych, nowatorskich rozwiązań w
szkole,
4) wykazywania się znajomością prawa oświatowego i jego przestrzegania oraz
stosowania w prowadzonej szkole,
5) właściwego kształtowania polityki kadrowej,
6) kreowania twórczej atmosfery pracy,
7) rozwoju bazy materialnej powierzonej szkoły,
8) tworzenia właściwych stosunków interpersonalnych, motywowania do pracy oraz
inspirowania do dokształcania i doskonalenia zawodowego,
9) racjonalnej gospodarki środkami finansowymi, a w szczególności wykorzystaniem
środków budŜetowych, pozyskiwaniem środków pozabudŜetowych dla zarządzanej
szkoły,
10) dbałości o stan techniczny budynku,
11) współpraca z organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego, w tym
terminowe wykonywanie zadań,
12) współpracy z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu
dydaktycznego i wychowawczego placówki,
13) podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska oraz efektywnego współdziałania ze
środowiskiem lokalnym, jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami
społecznymi w szkole,
14) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej
pracy.
§8
Wysokość stawek
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego na
dany rok budŜetowy planuje dyrektor w wysokości 4% sumy wynagrodzeń zasadniczych
wszystkich zatrudnionych nauczycieli w danej szkole.
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2. Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla dyrektorów i
wicedyrektorów, organ prowadzący zabezpiecza odrębnie.
3. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego:
1) dla nauczycieli – od 50 zł do 800 zł miesięcznie,
2) dla wicedyrektorów oraz nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska
kierownicze – od 70 zł do 1500 zł miesięcznie,
3) dla dyrektorów – od 100 zł do 2000 zł miesięcznie.
4. Dodatek przyznaje, uwzględniając poziom realizacji zadań:
1) dla nauczycieli, wicedyrektorów, a takŜe innych nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze - dyrektor na podstawie kryteriów określanych w niniejszym
Regulaminie,
2) dla dyrektora - Wójt na podstawie kryteriów określanych w niniejszym Regulaminie.
5. Wypłata dodatku motywacyjnego następuje z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
6. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.
ROZDZIAŁ IV
DODATEK FUNKCYJNY
§9
Szczególne warunki przyznawania
1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze, przysługuje
dodatek funkcyjny - przy ustalaniu dodatku, uwzględnia się w szczególności:
1) wielkość szkoły, a w tym:
a) liczbę uczniów,
b) liczbę oddziałów,
c) liczbę zatrudnionych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
d) ilość budynków, jakimi dysponuje szkoła oraz ich lokalizacja,
2) warunki organizacyjne i złoŜoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, a w
tym:
a) ilość etapów kształcenia i typów szkół,
b) liczbę stanowisk kierowniczych.
2. Dodatek przyznaje się na czas określony nie dłuŜszy niŜ 1 rok szkolny, uwzględniając
zakres realizacji zadań, na podstawie kryteriów określanych w niniejszym Regulaminie.

3. Dodatek funkcyjny przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeŜeli powierzenie
stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
4. Dodatek przysługuje:
1) wicedyrektorowi w stawce ustalonej dla dyrektora od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu zastępstwa,
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2) nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie - w tych
przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie
jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem
miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
5. Dodatek nie przysługuje:
1) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, z
upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w
którym nastąpiło odwołanie, a jeŜeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiącaod tego dnia,
2) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze
oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten
dodatek, a jeŜeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca - od tego dnia.
§ 10
Wysokość stawek
1. Ustala się wysokość stawek dodatków funkcyjnych w granicach określonych w poniŜszej
tabeli:
Lp.

FUNKCJA KIEROWNICZA

MIESIĘCZNIE W ZŁOTYCH
(OD- DO)

1.

Dyrektor

500-2500

2.

Wicedyrektor

400-1200

3.

Kierownik świetlicy

150-600

2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ nauczycielowi z tytułu wykonywania
następujących zadań:
1) dla opiekuna staŜu - 64 zł miesięcznie,
2) za wychowawstwo klasy - 100zł miesięcznie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach stawek określonych tabelą ustala:
1) dla dyrektorów - Wójt Gminy Gniewino,
2) dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych - dyrektor.
4. Wypłata dodatku funkcyjnego następuje z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
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ROZDZIAŁ V
DODATKI ZA WARUNKI PRACY
§ 11
Szczególne warunki przyznawania
1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, przysługuje dodatek z tytułu
pracy w trudnych warunkach określonych przepisami § 8 rozporządzenia,
za prowadzenie:
1) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieŜą upośledzonymi
umysłowo w stopniu głębokim,
2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego.
2. Dodatek przysługuje równieŜ nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego,
wykonujących pracę w warunkach uciąŜliwych, o których mowa w § 9 pkt 1, 2 i 3
rozporządzenia.
3. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeŜeli nauczyciel realizuje tylko część
obowiązującego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust. 1 i 2.
4. Dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciąŜliwych nie przysługuje:
1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,
3) od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał
wykonywania pracy.
5. Nauczycielce w ciąŜy, przeniesionej do pracy nieuciąŜliwej na podstawie orzeczenia
lekarskiego stwierdzającego, Ŝe ze względu na stan ciąŜy nauczycielka nie powinna
wykonywać pracy dotychczasowej, dodatek o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje do
dnia rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego w wysokości średniej miesięcznej dodatku z
okresu ostatnich 3 miesięcy przed przeniesieniem.
§ 12
Wysokość stawek
1. Za pracę w trudnych i uciąŜliwych warunkach, przysługuje nauczycielom dodatek
w wysokości 20% stawki godzinowej osobistego zaszeregowania.
2. Wypłata dodatku za pracę w warunkach trudnych i uciąŜliwych następuje z dołu,
w ostatnim dniu miesiąca.
ROZDZIAŁ VI
WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
§ 13
Szczególne warunki przyznawania
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1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeŜeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach)
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć (lub realizowanego
wymiaru na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela), ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa dla nauczyciela - ustala się jak za
jedną godzinę ponadwymiarową.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
zrealizować, w tym w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu klęski Ŝywiołowej lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki i imprezy,
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłuŜej niŜ tydzień,
4) Dniem Edukacji Narodowej,
5) rekolekcjami,
6) konferencjami metodycznymi,
7) przyczynami leŜącymi po stronie pracodawcy,
traktuje się jak godziny faktyczne odbyte.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą
w środku tygodnia - za podstawę liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust.3 i 4a lub ustalony na
podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼, gdy
dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za kaŜdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie moŜe być
jednak większa niŜ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel, któremu powierzono funkcje kierownicze
szkoły moŜe realizować godziny ponadwymiarowe, o ile wynikają one z wymiaru godzin
nauczania przedmiotu.
7. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpowiednio
udokumentowane oraz zorganizowane zajęcie dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze,
a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za
efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe.
8. Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy,
nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa
w ustawie, w art. 42c ust.3, ze 100% dodatkiem.
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§ 14
Wysokość stawek
1. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art.
42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa ustala się
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z
dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w
takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela
uzyskuje się mnoŜąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar godzin przez 4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
następuje z dołu, w ostatnim dniu miesiąca.
ROZDZIAŁ VII
USTALENIA KOŃCOWE
§ 15
Na pisemny wniosek organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli szkół
prowadzonych przez Gminę Gniewino lub organu prowadzącego postanowienia niniejszego
regulaminu mogą podlegać negocjacjom, nie częściej niŜ raz w roku.
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