
UCHWALA NR 1141XIIJ2019 

RADY GMINY NOWE MJASTO 


z dnia 6 grudnia 2019 r. 


w sprawie regulamiou wyoagradzania nauczycieli zatrudnionycb w szkolach j przedszkolu, dta kt6rych 
organem prowadz~cym jest Gmioa Nowe Miasto 

Na podstawie art. 18 us!. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marea 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. 2019r. 
poz. 506 z pom. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 68, art. 49 ust. 2 i art . 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku 
Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018r. poz. 967 z pain. zm.) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co nastr;puje: 

§ 1. Uchwala si~ Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dla 
kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Nowe Miasto, stanowiqcy Zalqcmik do uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. I. Traci moe Uchwala Nr I 221XIXJ20 16 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 wrzesnia 2016 roku 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkotach i przedszkolu, dla ktarych 
organem prowad.ll!cym jest Gmina Nowe Miasto. 

2. Traci moe Uchwala Nr 20 81XXX III120 18 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 8 Jutego 2018 roku 
w sprawie zmiany uchwaty Nr 1221X1X/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 wrzesnia 2016 roku 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolu, dJa kt6rych 
organem prowadzqcym jest Gmina Nowe Miasto. 

3. Tract rnoc Uchwa~a Nr 981lXJ20 19 Rady Gminy Nowe Miaslo z dnia 27 wrzesnia 2019 roku zmieniajC}.ca 
Uchwa~ Nr 122IXIXJ20 16 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 wrzesnia 2016 roku w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkotach i przedszkolu, dla kt6rych organem prowad~cym jest 
Gmina Nowe Miasto . 

§ 4. Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego i wchodzi 
w Zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia z moC<! obowi<\ZUjqcq od dnia I stycznia 2020 roku. 

KanC5?~'f!<acir6~ RtaM;/,y- •J. Nit:.'· 't; r. ~ sku 
~, ///7....--

Monika qk-Truszlwwska 
rawmk. 
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Zah}cznik do uchwaly Nr 1141X1I/20 19 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 6 grudnia 20 J 9 f. 

I. 	 POST ANOWIENIA OGOLNE 

§ 1. I. Niniejszy regulamin okresla: 

1) wysokosc oraz szczeg610we warunki przyznawania nauczycielom: 


a) dodatku motywacyjnego, 


b) dodatku funkcyjnego, 


c) dodatku za warunki pracy, 


d) dodatku za wyslugy lat, 


2) warunki obliczania i wyptacania wynagrodzenia za godziny ponad\vymiarowe oraz godziny dorainych 
zastypslw, 

3) tryb, kryteria oraz szczeg6lowe warunki przyznawania nagr6d ze specjalnego funduszu nagr6d; 

2. I!ekroc w dalszych przepisach jest mowa bez bJiz.szego okreslenia 0: 

1) Regulaminie - nalery przez to rozumiec niniejszy regulamin wynagradzania nauczycieli; 

2) Karcie Nauczyciela - nalety przez 10 rozumiec uslawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Kalia Nauczyciela 
(Dz. U. 20 16r. pOZ. 1379 z p6in. zm.); 

3) Rozporll}dzeniu - naleZy przez to rozumiec rozporll}dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokosci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 
og61nych warunkow przyznawania dodatk6w do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracy w dniu wolnym od pracy (Oz. U. 2014r. poz. 416 z pozn. zm.); 


4) Szkole - nalety przez to rozumiec szkoly, przedszkole, zesp61 szk61; 


5) W6jcie - naJeZy przez to rozumiec W6jta Gminy Nowe Miaslo. 


II. DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 2. I. Nauczycielowi mote bye przyznany dodatek motywacyjny na warunkach og61nych okrdlonych 
w RozporL<}dzeniu oraz w wysokosci i na zasadach okreslonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Oodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyreklor, a dla dyrektora W6jt, ustalaj'lc jego wysokose 
oraz okres, na jaki zostat przyznany w granicach posiadanych srodk6w finansowych. 

3. Oodatek motywacyjny przyznaje si~ oa czas okreslony, nie kr6tszy niz 4 miesi4ce i nie druiszy nizjeden 
rok szkolny. 

4. Przy ustalaniu wysokosci dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nalez.y brae pod uwag~: 

1) osi'lgni~cia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczeg61nosci wyoiki uczni6w w nauce, 
z uwzgl¢nieniem r6inicy uzdolnien uczni6w, efekty egzamin6w i sprawdzianow alba sukcesy 
w olimpiadach, konkursach, zawodach, itp.; 

2) dzialania wychowawczo-opiekUl1cze: 

a) wspieranie uczni6w 0 specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

b) umiejytoe rozwiqzywanie problem6w wychowawczych uczni6w we wsp61pracy z innymi nauczycielami 
oraz rodzicarni lub opiekunami prawnymi, 

c) peIne rozpoznanie srodowiska wychowawczego uczni6w, aktywne i efektywne dzja~anie na rzecz 
uczni6w pOlrzebuj'lcych szczeg61nej opieki, 

d) ksztaltowanie postawy etycznej, obywatelskiej i palriotycznej; 

3) wprowadzanie innowacji i nowatorstwa pedagogicznego, skutkuj'}cych efektami w procesle ksztakenia 
i wychowania oraz dzialania skutkujCjce jakosciowym rozwojem szkoty; 
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4) indywidualn'l- pracer z uczniami wybitnie zdolnymi przygotowujqcymi siy do olimpiad i konkurs6w 
przedmiotowych oraz dzialania zmierzaj~ce do rozwijania przez uczni6w ukierunkowanych zainteresowail 
i uZdoJnien; 

5) realizowanie w szkole zadall edukacyjnych i wychowawczych, tj .: 

a) aktywne dzia1anie zmierzajl}ce do tworzenia dodatkowej oferty edukacyjnej i wyehowawczej w szkole, 

b) zachycanie uczni6w do korzystania z poszerzonej oferty edukacyjnej, 

c) udzia1 w organizowaniu mierdzyszkolnych konkurs6w, zawod6w sportowych, itp., ukierunkowanych na 
rozwijanie zainteresowan uczniow; 

5. Przy ustalaniu wysokosci dodatku motywacyjnego dla dyrektora szko1y nalety brac pod uwagcr: 

1) wsp6lpracy z instytucjami i organizacjami wspomagaj"lcymi realizacj~ programu dydaktyczno
wychowawczego szkoty, 

2) realizowanie projekt6w ze srodkow unijnych, 

3) tworzenie odpowiednich warunk6w do realizacji zadan dydaktycznych, wychowawczych i opiekurkzych 
szkoly, w tym: prawidlowe opracowanie arkusza organizacyjnego, dbalosc 0 bazy szkoly i odpowiednie 
wyposatenie w pomoce dydaklyczne oraz sprzyt, sprawne organizowanie dziatalnosci administracyjnej 
oraz zapewnienie przestrzegania odpowiednich warunkow bhp i ppoz.; 

4) dba10sc 0 jakosc swiadczonej przez nauczycieli pracy, w tym: przestrzeganie dyscypliny pracy, 
podnoszenie kwalifikacji i umiej~tnosci zawodowych nauczycieli , organizacja dodatkowych zaj((C 
pozwalaj~cych oa rozw6j uczni6w uzdolnionych oraz zagospodarowanie czasu wolnego; 

5) umiejytne gospodarowanie srodkami finansowymi okreslonymi w planach finansowych szkoly oraz 
pozyskiwanie dodatkowych srodk6w, w Iym z funduszy europejskich; 

6) osill&anie przez uczni6w szk~y sukces6w edukacyjnych, artystycznych i sportowych; 

7) realizacj~ przez nauczycieJi szkoly nowatorskich metod i dzialail., pozwalaj~cych osi'lgac wymieme 
sukcesy edukacyjne i wychowawcze, 

8) umiejt(tne zarZ'tdzanie placowk'l-, zapewniaj,!ce ciqgly rozw6j i doskonalenie jakosci jej pracy, 

9) wzorowe, terminowe spofZ'tdzanie doknmentacji w zakresie organizaeji pracy, dbatosc 0 czystosc 
i estetyky plac6wki i jej otoczenia, 

10) dba!osc 0 klimat wychowawczy szkoly poprzez rozwi'lZYwanie konkretnych problem6w 
wychowawczych, podejrnowanie efektywnych dzialan profilaktycznych zapobiegaj<'}cych zagrozeniom 
spotecznym, 

II) prawidlowe i terminowe prowadzenie spraw kadrowych i awansu zawodowego nauczycieli, 


12) wspieranie nauczycieli w realizacj i ich zadan, samoksztaiceniu i doskonaleniu zawodowym, 


13) konstruklywn"l- wsp6lprae~ z rad~ rodzic6w i samorL<ldem uczniowskim, 


14) dba10sc 0 mienie i majfJtek kierowanej plac6wki, 


15) pozyskiwanie srodkow zewn~trznych 


16) przemyslana realizacja polityki kadrowej, ksztahowanie wlaSciwych relaeji miydzyludzkich wsr6d kadry 

szkoly, dbanie 0 dobry klimat prncy, 

17) podejmowanie ioicjatyw zwiykszaj"lcych udzial i rol y szkotyJ przedszkola w srodowisku lokalnym. 
wspolpracy ze srodowiskiem lokalnym. 

6. Srodki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli rezerwuje si~ w danym roku budZetowym 
j przekazu,ie do realizacji zgodnie z planem finansowym jednostek. 

7. Ustala sier Irtczn'l sumy srodk6w finansowych przeznaczonych na wyplaty dodatk6w motywacyjnych 
w poszczegolnych szkotach w wysokosci co najmniej 6% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze 
ogotem nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. 

8. Ustala siy dodatek motywacyjny w wysokosci nie nizszej niz 2% i nie wyzszej niz 10% osobistego 
wynagrodzenia zasadniczego. 
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9. Dla nauczycieli rozpoczynajqcych prac~ w danej szkole dodatek motywacyjny przyznaje si¥ po uplywie 
okresu umozliwiajqcego oceny osiqganych wynik6w pracy. 

10. Dodatek motywacyjny rna charakter uznaniowy . 

III. 	 DODATEK FUNKCYJNY 

§ 3. \ . Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres jednego roku szkolnego . 

2. Wysokosc dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoly ustala W6jt uwzgl~dniaj~c : 


I) iiczb¥ oddzia16w, uczni6w i strukturl( 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 uwzgltydniajq.c zlozonosc 
zadail wynikaj'lcych z peinionej funkcji . 

4. OkresJa siC( nastypuj'lce stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektora i wicedyrektora szkoly: 

i) dyrek10r szkoly: 


a) do 10 oddzial6w - od 10% do 60% miesiycznego wynagrodzenia zasadniczego; 


b) II oddzialow i wiycej - od 10% do 80% miesiycznego wynagrod.zenia zasadniczego; 


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

5. Dodatek funkcyjny przysruguje troe nauczycielom, ktorym powierzono sprawowanie funkcji : 


I) wychowawcy klasy - w wysokosci 300,00 zl 


2) nauczyciela opiekuj<}cego si(( oddzialem przedszkolnym - w wysokosci 300,00 zl 


3) opiekuna staZu - w wysokosci 50,00 zt. 


6. W przypadku, gdy nauczycieJowi powierzono dwa wychowawstwa dodatek funkcyjny przysluguje za 
kaide wychowawstwo osobno, z zastrzezeniem us\. 8. 

7. W razie zaprzestania sprawowania funkcji wychowawcy w ci~gu miesi'lca lub powierzenia jej w takim 
czasie, nauczyciel otrzymuje dodatek z tego tytulu proporcjonalnie do przepracowanego okresu. 

8. Nauczycielom przedszkoli przysruguje dodatek funkcyjny za wychowawstwo tylko za jeden 
oddzialJgrup~. 

9. Dodatek za sprawowanie funkcji opiekuna staZu przysluguje za katdego nauczyciela powierzonego 
apiece. 

10. W przypadku zbiegu tytul6w do dwoch lub wiycej dodatk6w, nauczycielowi przystuguje dodatek 
funkcyjny z kaidego tytulu. 

IV. 	DODATEKZA WYSLUGE; LAT 

§ 4. I. Nauczycielowi przysluguje dodalek za wyslugl( lat. 

2. Wysokosci dodatku wynosi 1% wynagrodzenia zasadniczego za katdy rok pracy, wyplacany w okresach 
miesiycznych, poczynajqc od czwartego roku pracy, z tym Ze dodatek ten nie moze przekroczyc 20% 
wynagrodzenia zasadniczego . 

3. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniajqce do dodatku okrdla §7 rozporzqdzenia. 

V. 	DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 5. I. Nauczycielowi pracuj'lcemu w trudnych lub uci<}iliwych dla zdrowia warunkach pracy, okreslonych 
w RozporZ<}dzeniu, przysluguje dodatek za warunki pracy. 

2. Dodatek za pracy w trudnych warunkach przyslu.guje nauczycielom prowadZ<)cym: 

1) indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do ksztalcenia specjalnego - w wysokosci 20% stawki 
godzinowej; 

2) zaj~cia dydaktyczne w kJasach h}czonych w szkolach podstawowych - w wysokosci 5% slawki 
godzinowej, za katd'l przepracowanq w tych klasach godzin~ nauczania. 
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3. Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela przyznaje dyrektor, a dla dyrektora W6jt. 

4. W razie zbiegu tytul6w do dodatku za trudne warunki pracy nauczycielowi przysluguje prawo do obu 
tych dodatk6w. 

VI. TRYB, 	 KRYTERIA ORAZ SZCZEGOLOWE WARUNKI PRZYZNAWANJA NAGROD ZE 
SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGROD 

§ 6. 1. Tworzy sil( specjalny fundusz nagr6d dla nauczyeieli za ieh osi~gni~cia dydaktyezno-wychowawcze 
j opiekunezo-wychowaweze w wysokoSci 1% planowanego rocznego osobowego funduszu ich wynagrodzen, 
z czego: 

I) do dyspozyeji dyrektora przeznacza si~ 80% funduszu nagrod; 

2) do dyspozycji W6jta przeznacza sil( 20% funduszu nagr6d . 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagr6d mog~ bye przyznane z okazji: 


I) Dma Edukaeji Narodowej; 


2) zakOl1czenia roku szkolnego; 


3) waznyeh wydarzen w Zyciu szkoly. 


3. Przy przyznawaniu nauczycielom nagr6d ze specjalnego funduszu nagr6d bierze siy pod uwaglf: 

1) osi(}gnilfcia w realizowanyrn procesie dydaktycznym, a w szczeg61nosci wyniki uczni6w w nauce 
z uwzgl~dnieniem rMnicy uzdolnien, dotyczy to takie wynik6w w pracy z uczniami 0 specjalnych 
potrzebach edukacyjnych; 

2) oSi'lSl1iycia w pracy z uczniami zdolnymi biof¥ymi udzial w olimpiadach i konkursach przedmio1owych, 
konkursach tematyeznych, zawodach sportowych i innych formach wsp61zawodnictwa; 

3) wprowadzanie innowacji i nowatorstwa pedagogicznego, skutkuj~cych efektami w procesie ksztakenia 
i wychowania oraz dzialania skutkuj(}ce jakoSciowym rozwojem szkoly; 

4) aktywne uczestnictwo w wamych wydarzeoiach w tyciu spolecznosci szkolnej; 

5) aktywne dzialanie w tworzeniu uzupetn iaj (}cej oferty zajyc i imprez dla uczni6w oraz srodowiska 
lokalnego; 


6) zaangaZowanie we wsp6tprac~ z rodzicami uczni6w; 


7) zaangai.owanie IN rozwi4Zywanie problem6w uczni6w wymagaj~cych szczegolnej pomocy ze strony 
szlcoly; 

8) aktywny udzial w wewniltrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli; 

9) osilj-gniycia w pracy wychowawczej, wplywajllce na dobre imi~ szkoly; 

10) dbalosc 0 wysoki poziom nauczania. 

4. Przy przyznawaniu nagr6d dyrektorom bjerze siy pod uwaglf : 

I) ksztaltowanie dobrego klimalu wychowawczego w szkole poprzez stawianie wlaSciwych wymagan 
nauczyeielom i uczniom oraz pracownikom administr3cji i obslugi; 

2) dbalosc 0 ""''Ysoki poziom nauczania poprzez odpowiednil'} organizacjy pracy szko}y, wlaSciwy dob6r 
program6w nauczania. odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

3) ksztal10wanie wlaSciwej polityki kadrowej poprzez wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym; 

4) pozyskiwanie srodkow z funduszy europejskich poprzez udzial szkoly w reaJizacji projekl6w 
edukacyj nych; 

5) prawidlow(} wspotpraclf z instytucjami i organizacjami wspomagaj'lcymi realizacj~ programu dydaktyczno
wychowawczego szkoly oraz organem prowadZ4cym; 

6) raejonalne i oszczydne gospodarowanie srodkami budzetowymi omz zaangaZowanie 
w pozyskiwanie srodk6w pozabudZetowych; 

7) zaanga..zowanie we wsp61praclf na rzecz srodowiska lokalnego; 
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8) dzialania innowacyjne szkoly. 

5. Z wnioskiem 0 przyznanie nagrody W6jta mogq wyst~powac : dyrektor szko4y, rada pedagogiczna, 
nauczycielskie zwiq.zki zawodowe, wizytator Kuratorium Oswiaty. 

6. W6jt moze przyznac nagrody W6jta - dyrektorom, nauczycielom i innym pracownikom oswialy 
z wtasnej inicjatywy. 

7. W uzasadnieniu wniosku 0 nagrody nalezy podae wymieme efekty osi~ane przez osobt;: nominowanq do 
nagrody w okresie roku. 

8. Nauczyciel niezaletnie od przyznanej mu w ci~u roku szkolnego nagrody dyrektora maze otrzymac 
nagrod~ W6jta . 

9. Nagroda maze bye przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. 

VlI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMlAROWE I DORAZNYCH ZASTF;PSTW 

§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedn<l godzin~ ponadwymiarowl} i godzin~ dorainego zastypstwa ustala siy na 
podstawie art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela, dzielqc przyznan(} nauczycielowi stawky wynagrodzenia 
zasadniczego O(}cznie z dodatkiem za warunki pracy , jeieli praca w tej godzinie zostala zrealizowana 
w warunkach uprawniaj'lcych do dodatku za warunki pracy) przez miesiyCZllq liczby godzin realizowanego 
wymiaru zajyc. 

2. Miesiycznq liczby godzin, 0 kt6rych mowa w ust. 1 ustala siy mnoZqc tygodniowy obowi¢owy wymiar 
godzin przez 4,16 - z zaokrqgleniem do pelnych godzin w ten spos6b, ze czas zajyc do 0,5 godziny pomija si~, 
a co najmniej 0,5 godziny liczy siy za peln~ godzin~ . 

3. Do obliczenia wynagrodzenia za jednq godzin~ dorainego zastypstwa realizowan(! w innym wymiarze 
nit tygodniowy obowiqzkowy wymiar godzin nauczyciela, przyjmuje siy stawkcr za godzinl( ponadwymiarow(} 
w zaleznosci od rodzaju przeprowadzonych zaj~c (godziny dydaktyczne, biblioteczne, swietlicowe, ksztakenia 
spec j a Inego). 

4. Dla nauczycieli, kt6rzy realizujq zaj~cia dla stanowisk 0 roz.nym wymiarze godzin do obliczenia 
wynagrodzenia za jedo<} godzinl{ ponadwymiarow<} i godzjn~ dorainego zastypstwa przyjmuje siy stawky nowo 
ustalonego pensum na rok szkolny. 

5. Wynagrodzenie wyplaca siy za godziny faktycznie zrealizowane. 

VJIL POSTANOWIENIA KONCOWE 

§ 9. I. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagaj<} zastosowania procedur obowiqzujC}cych przy jego 
wprowadzaniu . 

2. W zakresie nie objytym ntnteJszym Regulaminem odpowiednie zaslosowanie maH przeplsy: Karty 
Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz rozporUldzenia MENiS z 31.01.200Sr. 

3. Niniejszy Regulamin zostal uzgodniony ze Zwi~kiem NauczycieJstwa Polskiego - Zarlijd Oddzialu 
Powiatowego w Plonsku. 
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U zasad n ien ie 

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustavvy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela organ 
prowadZljcy szkoly bydqcy jednostk" samorzqdu terytorialnego okresla dla nauczycieli w drodze regulaminu 
m.in. wysokosc stawek dodatk6w: za wys!ugy lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy. 
szczeg6towe warunki obliczania i vvyptacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
dorainych zast~pstw oraz niekt6rych innych skladnik6w wynagrodzenia. 

Na wniosek zwi¥k6w zawodowych dokonano renegocjacji zapis6w dotychczasowego regulaminu 
w vvyniku czego dokonano zmian w zasadach przyznawania dodatk6w motywacyjnych dla nauczycieli. 

Ponadto zapisy dotychczasowej uchwaty w cz~sci Sq juz niezgodne Z obecnie obowi(}ZUjqcymi przepisami, 
wobec czego naletalo wprowadzic nowe regulacje. 

Niniejszy Regulamin zostal. uzgodniony ze Zwi¥kiem Nauczycielstwa Polskiego - ZafZ4d Oddziatu 
Powiatowego w Plonsku. 
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