UCHWALA NR 122lXIXl2016
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 28 wrzesnia 2016 roku

w sprawie

regulaminu

wynagradzania

nauczycieli

i przedszkolu, dla ktorych organem

zatrudnionych

prowadz~cym

w

szkolach I

jest Gmina Nowe Miasto.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

0

samorzqdzie

gminnym (Dz. U. 20 16r. poz. 446) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 i art. 91 d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. 20 16r. poz. 1379 z p6Zn.
zm.) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co nastypuje:

§1
Uchwala

Sly

Regulamin

wynagradzania

nauczycieli

zatrudnionych

w

szkolach

i przedszkolu, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Nowe Miasto, stanowiqcy
Zalqcznik do niniejszej uchwaly.

§2

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto.

§3
Traci moc Uchwala Nr 92IXVI/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 marca 2009 roku.

§4

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego
i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia z mocq obowiqzujqcq od dnia
01 stycznia 2017 roku.

WICEPRZEW DNICZ1\CY
RADYGMINY

ski

Zal'!cznik
do Uchwaly Nr 1221XIXl20 16
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 wrzesnia 2016 roku

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH
W SZKOLACH I PRZEDSZKOLU, DLA KTORYCH ORGANEM PROWADZ1\CYM
JEST GMINA NOWE MIASTO

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
1.

Niniejszy regulamin okresla:
1) wysokosc oraz szczegolowe warunki przyznawania nauczycielom:
a)

dodatku motywacyjnego,

b)

dodatku funkcyjnego,

c)

dodatku za warunki pracy,

d)

dodatku za wyslugy lat,

2) warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny dorainych zastypstw,
3) tryb, kryteria oraz szczegolowe warunki przyznawania nagrod ze specjalnego funduszu
nagrod;
4) wysokosc

szczegolowe

zasady

przyznawanla

nauczycielskiego

dodatku

mieszkaniowego.
2.

I1ekroc w dalszych przepisach jest mowa bez blizszego okreslenia 0:
1) Regulaminie -

nalezy przez to rozumiec niniejszy regulamin wynagradzania

nauczycieli;
2) Karcie Nauczyciela - nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku
Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016r. poz. 1379 z poin. zm.);
3) Rozporz'l-dzeniu -

nalezy przez to rozumiec rozporz'l-dzenie Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokosci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogolnych warunkow przyznawania
dodatkow do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracy w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. 2014r. poz. 416 z pozn. zm.);
4) Wojcie - na1ezy przez to rozumiec W6jta Gminy Nowe Miasto.

II. DODATEK MOTYWACYJNY
§2
1.

Nauczycielowi moze bye przyznany dodatek motywacyjny na warunkach og61nych
okreslonych w Rozporzqdzeniu oraz w wysokosci i na zasadach okreslonych w niniejszym
Regulaminie.

2.

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor, a dla dyrektora W6jt, ustalajqc
jego wysokose oraz okres, na jaki zostal przyznany w granicach posiadanych srodk6w
finansowych.

3.

Dodatek motywacyjny przyznaje si y na czas okreSlony, nie kr6tszy niz 4 miesiqce i nie
dluzszy niz jeden rok szkolny.

4.

Przy ustalaniu wysokosci dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nalezy brae pod uwagy:
1) osiqgniycia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczeg61nosci wyniki
uczni6w w nauce, z uwzglydnieniem r6Znicy uzdolnien uczni6w, efekty egzamin6w
i sprawdzian6w albo sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach, itp.;
2) dzialania wychowawczo-opiekuncze:
specjalnych potrzebach edukacyjnych,

a)

wspieranie uczni6w

b)

umiejytne rozwiqzywanie problem6w wychowawczych uczni6w we wsp6Ipracy
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z innymi nauczycielami oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi,
c)

peIne rozpoznanie srodowiska wychowawczego uczni6w, aktywne

efektywne

dzialanie na rzecz uczni6w potrzebujqcych szczeg61nej opieki,
d)

ksztaltowanie postawy etycznej, obywatelskiej i patriotycznej;

3) wprowadzanie innowacji i nowatorstwa pedagogicznego, skutkujqcych efektami
w procesie ksztalcenia i wychowania oraz dzialania skutkujqce jakosciowym rozwojem
szkoly;
4) indywidualnq pracy z uczniami wybitnie zdolnymi przygotowujqcymi siy do olimpiad
i konkurs6w przedmiotowych oraz dzialania zmierzajqce do rozwijania przez uczni6w
ukierunkowanych zainteresowan i uzdolnien;
5) realizowanie w szkole zadan edukacyjnych i wychowawczych, tj .:
a)

aktywne dzialanie zmierzajqce do tworzenia dodatkowej oferty edukacyjnej
i wychowawczej w szkole,

b)

zachycanie uczni6w do korzystania z poszerzonej oferty edukacyjnej,

c)

udzial w organizowaniu miydzyszkolnych konkurs6w, zawod6w sportowych, itp.,
ukierunkowanych na rozwijanie zainteresowan uczni6w.
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5.

Srodki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli rezerwuje siy w danym roku budzetowym
i przekazuje do realizacji zgodnie z planem finansowym jednostek.

6.

Ustala siy lqcznq sumy srodk6w finansowych przeznaczonych na wyplaty dodatk6w
motywacyjnych w poszczeg61nych szkolach w wysokosci co najmniej 6% kwoty
planowanej na wynagrodzenia zasadnicze og61em nauczycieli zatrudnionych w danej
szkole.

7.

U stala siy dodatek motywacyjny w wysokosci nie nizszej niz 2% i nie wyzszej niz 10%
osobistego wynagrodzenia zasadniczego.

8.

Dodatek motywacyjny rna charakter uznaniowy.

III.DODATEK FUNKCYJNY
§3
1.

Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres jednego roku szkolnego.

2.

Wysokosc dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoly ustala W6jt uwzglydniajqc:
1) liczby oddzia16w, uczni6w i struktury organizacyjnq szkoly,
2) liczby pracownik6w pedagogicznych i obslugi.

3.

Wysokosc dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora i innych os6b zajmujqcych stanowiska
kierownicze w szkole - w granicach stawek okreslonych w Regulaminie - ustala dyrektor
szkoly uwzglydniajqc zlozonosc zadan wynikajqcych z pelnionej funkcji.

4.

Okresla siy nastypujqce stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektora i wicedyrektora szkoly:
1) dyrektor szkoly:
a) do 10 oddzial6w - od 10% do 60% miesiycznego wynagrodzenia zasadniczego;
b) 11 oddzia16w i wiycej -

od 10% do 80% miesiycznego wynagrodzenia

zasadniczego;
2) wicedyrektor szkoly - od 10% do 60% miesiycznego wynagrodzenia zasadniczego.
5.

Nauczycielom realizujqcym dodatkowe zadania oraz zajycia przysluguje dodatek
funkcyjny:
1) za powierzenie wychowawstwa klasy:
a) liczqcej do 10 uczni6w - w wysokosci 40,00 zl
b) liczqcej od 11 do 20 uczni6w - w wysokosci 70,00 zl
c) liczqcej od 21 uczni6w - w wysokosci 80,00 zl
2) za powierzenie wychowawstwa oddzialu w przedszkoluJoddzialu przedszkolnego przy
szkole podstawowej - w wysokosci 60,00 zl
3) za sprawowanie funkcji opiekuna stat:u - w wysokosci 30,00 zl.
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6.

W przypadku, gdy nauczycielowi powlerzono dwa wychowawstwa dodatek funkcyjny
przysluguje za katde wychowawstwo osobno, z zastrzezeniem ust. 7.

7.

Nauczycielom przedszkoli przysluguje dodatek funkcyjny za wychowawstwo tylko za
jeden oddzial/grupy.

8.

Dodatek za sprawowanie funkcji opiekuna statu przysluguje za kazdego nauczyciela
powlerzonego oplece.

9.

W przypadku zbiegu tytul6w do dw6ch lub wiycej dodatk6w, nauczycielowi przysluguje
dodatek funkcyjny z katdego tyturu.

IV. DODA TEK ZA WYSLUGF; LAT
§4
1.

Nauczycielowi przysluguje dodatek za wyslugy lat.

2.

Wysokosci dodatku wynosi 1% wynagrodzenia zasadniczego za katdy rok pracy,
wyplacany w okresach miesiycznych, poczynaj,!-c od czwartego roku pracy, z tym ze
dodatek ten nie moze przekroczyc 20% wynagrodzenia zasadniczego.

3.

Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj,!-ce do dodatku okresla §7 rozporZC).dzenia.

V. DODATEKZA WARUNKI PRACY
§5
1.

Nauczycielowi
okreSlonych w

2.

pracuj~cemu

w trudnych lub

Rozporz~dzeniu,

uci~liwych

dla zdrowia warunkach pracy,

przysruguje dodatek za warunki pracy.

Dodatek za pracy w trudnych warunkach przysluguje nauczycielom prowadZC).cym:
I) indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do ksztakenia specjalnego 
w wysokosci 20% stawki godzinowej;
2) zajycia dydaktyczne w klasach
stawki godzinowej, za

l~czonych

w szkolach podstawowych - w wysokosci 5%

kazd~ przepracowan~

w tych klasach godziny nauczania.

3.

Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela przyznaje dyrektor, a dla dyrektora W6jt.

4.

W razie zbiegu tytu16w do dodatku za trudne warunki pracy nauczycielowi przysluguje
prawo do obu tych dodatk6w.
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VI. TRYB, KRYTERIA ORAZ SZCZEGOLOWE WARUNKI PRZYZNA WANIA
NAGROD ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGROD
§6
1.

Tworzy siy specjalny fundusz nagr6d dla nauczycieli za ich osiqgniycia dydaktyczno
wychowawcze i opiekunczo-wychowawcze w wysokosci 1% planowanego rocznego
osobowego funduszu ich wynagrodzen, z czego:
1) do dyspozycji dyrektora przeznacza siy 80% funduszu nagr6d;
2) do dyspozycji W6jta przeznacza siy 20% funduszu nagr6d.

2.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagr6d mogq byc przyznane z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej;
2) zakonczenia roku szkolnego;
3) waZnych wydarzen w zyciu szkoly.

3.

Przy przyznawaniu nauczycielom nagr6d ze specjalnego funduszu nagr6d bierze siy pod
uwagy:
1) osiqgniycia w realizowanym procesle dydaktycznym, a w szczeg61nosci wyniki
uczni6w w nauce z uwzglydnieniem r6znicy uzdolnien, dotyczy to takZe wynikow
w pracy z uczniami

0

specjalnych potrzebach edukacyjnych;

2) osiqgniycia w pracy z uczniami zdolnymi biorqcymi udzial w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych, konkursach tematycznych, zawodach sportowych i innych formach
wsp6lzawodnictwa;
3) wprowadzanie innowacji i nowatorstwa pedagogicznego, skutkujqcych efektami
w procesie ksztalcenia i wychowania oraz dzialania skutkujqce jakosciowym rozwojem
szkoly;
4) aktywne uczestnictwo w waZnych wydarzeniach w zyciu spolecznosci szkolnej;
5) aktywne dzialanie w tworzeniu uzupelniajqcej oferty zajyc i imprez dla uczniow oraz
srodowiska lokalnego;
6) zaangaZowanie we wsp6lpracy z rodzicami uczniow;
7) zaangazowanie w rozwiqzywanie problem6w uczni6w wymagajqcych szczeg61nej
pomocy ze strony szkoly;
8) aktywny udzial w wewnqtrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli;
9) osiqgniycia w pracy wychowawczej, wplywajqce na dobre imiy szkoly;
10) dbalosc

0

wysoki poziom nauczania.
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4.

Przy przyznawaniu nagr6d dyrektorom bierze siy pod uwagy:
1) ksztahowanie

dobrego

klimatu

wychowawczego

w

szkole

poprzez

stawianie

wlasciwych wymagail nauczycielom i uczniom oraz pracownikom administracji
i obslugi;
2) dbalose

wysoki poziom nauczania poprzez

0

wlasciwy

dob6r

program6w

odpowiedni~

nauczama,

organizacjy pracy szkoly,

odpowiednie

sprawowame

nadzoru

pedagogicznego;
3) ksztahowanie wlasciwej polityki kadrowej poprzez wspomagame nauczycieli w ich
rozwoju zawodowym;
4) pozyskiwanie srodk6w z funduszy europejskich poprzez udzial szkoiy w realizacji
projekt6wedukacyjnych;
5)

prawidlow~

wsp6lpracy z instytucjami i organizacjami

wspomagaj~cymi

programu dydaktyczno-wychowawczego szkoly oraz organem

realizacjy

prowadz~cym;

6) racjonalne i oszczydne gospodarowanie srodkami budzetowymi oraz zaangazowanie
w pozyskiwanie srodk6w pozabudzetowych;
7) zaangaZowanie we wsp6lpracy na rzecz srodowiska lokalnego;
8) dzialania innowacyjne szkoly.
5.

Z wnioskiem

0

przyznanie nagrody W6jta

pedagogiczna, nauczycielskie
6.

zwi~zki

mog~

wystypowae: dyrektor szkoly, rada

zawodowe, wizytator Kuratorium Oswiaty.

W6jt moze przyznae nagrody W6jta - dyrektorom, nauczycielom i innym pracownikom
oswiaty z wlasnej inicjatywy.

7.

W uzasadnieniu wniosku
nominowan~

8.

0

nagrody nalezy podae wymieme efekty

osi~gane

przez osoby

do nagrody w okresie roku.

Nauczyciel niezaleznie od przyznanej mu w

ci~gu

roku szkolnego nagrody dyrektora moze

otrzymae nagrod y W 6jta.
9.

Nagroda moze bye przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co naJmmeJ
roku.

VII.

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I DORAZNYCH ZASTF;PSTW
§7

1.

Wynagrodzenie za jedn~ godziny

ponadwymiarow~

siy na podstawie art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela,
wynagrodzenia zasadniczego

(l~cznie

i godziny dorainego zastypstwa ustala

dziel~c przyznan~

nauczycielowi stawky

z dodatkiem za warunki pracy, jezeli praca w tej
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godzinie zostala zrealizowana w warunkach uprawniajqcych do dodatku za warunki pracy)
przez miesiycznq liczby godzin realizowanego wymiaru zajyc.
2.

Miesiycznq liczby godzin,

0

kt6rych mowa w ust. 1 ustala Sly mnoZqc tygodniowy

obowiqzkowy wymiar godzin przez 4,16 - z zaokrqgleniem do pelnych godzin w ten
spos6b, ze czas zajyc do 0,5 godziny pomija siy, a co najmniej 0,5 godziny liczy siy za
pelnq godziny.
3.

Do obliczenia wynagrodzenia za jednq godziny ponadwymiarowq i godziny doraznego
zastypstwa realizowanq w innym wymiarze niz tygodniowy obowiqzkowy wymiar godzin
nauczyciela, przyjmuje siy stawky za godziny ponadwymiarowq w zaleznosci od rodzaju
przeprowadzonych zajyc (godziny dydaktyczne, biblioteczne, swietlicowe, ksztalcenia
specjalnego ).

4.

Dla nauczycieli, kt6rzy realizujq zajycia dla stanowisk

0

r6znym wymiarze godzin do

obliczenia wynagrodzenia za jednq godziny ponadwymiarowq i godziny doraZnego
zastypstwa przyjmuje siy stawky nowo ustalonego pensum na rok szkolny.
5.

Wynagrodzenie wyplaca siy za godziny faktycznie zrealizowane.

VIII. NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY
§8
1.

Wysokosc

nauczycielskiego

dodatku

mieszkaniowego jest

uzalezniona od

stanu

rodzinnego nauczyciela uprawnionego do dodatku i wynosi miesiycznie:
1) dlajednej osoby w rodzinie - 8,00 zl,
2) dla dw6ch os6b w rodzinie - 16,00 zl,
3) dla trzech os6b w rodzinie - 24,00 zl,
4) dla czterech i wiycej os6b w rodzinie - 32,00 zl.
2.

Do czlonk6w rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza siy wsp61nie z nim
zamieszkujqcych: wsp61malZonka, dzieci (uczqce siy do ukonczenia 25 LZ.) oraz rodzic6w
pozostajqcych na jego wylqcznym utrzymaniu.

3.

Dodatek przyznaje siy na wniosek nauczyciela.

4.

Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi W6jt.

5.

0 zaistnialej zmianie liczby czlonk6w rodziny,

0

kt6rej mowa w ust. 2, nauczyciel

powiadamia na pismie dyrektora, a dyrektor W 6jta.
6.

W przypadku rue powiadomienia

0

zmianie liczby czlonk6w rodziny, nienaleznie pobrane

przez nauczyciela swiadczenie podlega zwrotowi.
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7.

Dodatek przysluguje nauczycielowi niezaleznie od tytulu prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego.

8.

Dodatek przysluguje nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a takze:
1) w okresie niewykonywania pracy, za ktory przysluguje wynagrodzenie,
2) pobierania wynagrodzenia za czas choroby,
3) pobierania zasilku z ubezpieczenia spolecznego,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrybnych przepisach.

9.

Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkolach na terenie tej sarnej gminy przysluguje
tylko jeden dodatek, wyplacany przez wskazanego przez niego pracodawcy.

10. Dodatek mieszkaniowy wyplacany jest w okresach kwartalnych.

IX.POSTANOWIENIA KONCOWE
§9

1.

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagaj,! zastosowania procedur obowi,!zuj,!cych przy jego
wprowadzani u.

2.

W zakresie nie objytym rumeJszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie maN
przepisy: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz rozporz£l.dzenia MENiS z 31.0 1.2005r.

3.

Niniejszy Regulamin zostal uzgodniony ze Zwi,!zkiem Nauczycielstwa Polskiego - Zarz'!d
Oddzialu Powiatowego w PI0l1Sku.

Tade

zewski
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..
UZASADNIENIE
do uchwaly Nr 1221X1XJ2016 Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 wrzesnia 2016 roku

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
(Dz. U. 2016r. poz. 1379 z poin. zm.) organ prowadzqcy szkoly byd,!-cy jednostk,!- samorz,!-du
terytorialnego okresla dla nauczycieli w drodze regulaminu m.in. wysokosc stawek dodatkow:
za wyslugy lat, motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy, szczegolowe warunki
obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorainych
zastypstw oraz niektorych innych skladnikow wynagrodzenia.
Zapisy uchwaly Nr 92/XVII2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 marca 2009 roku
w cZysci S,!- juz niezgodne z obecnie obowi,!-zuj,!-cymi przepisami, wobec czego nalezalo
wprowadzic nowe regulacje.
Niniejszy Regulamin zostal uzgodniony ze Zwi'l-Zkiem Nauczycielstwa Polskiego 
Zarz'!-d Oddzialu Powiatowego w Plonsku.
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