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Zał cznik
do U c h w a ł y Nr XXVIII/ 185/ 05
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 stycznia 2005r.

REGULAMIN
Regulamin okre laj cy wysoko oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego, za wysług lat oraz za warunki pracy oraz niektóre inne
składniki wynagrodzenia, a tak e wysoko oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gmin Pleszew w roku 2005.
I. DODATEK ZA WYSŁUG LAT
§ 1.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysług lat zgodnie z postanowieniem art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 112
ze zmianami) oraz rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie
wysoko ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania
wysoko ci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn godzin przeliczeniow , wykazu stanowisk
oraz dodatkowych zada i zaj uprawniaj cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków
przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci liwych warunków pracy
stanowi cych podstaw przyznawania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków
zaliczania okresów zatrudnienia i okresów uprawniaj cych do dodatku za wysług lat (Dz. U. Nr 39,
poz. 455 ze zmianami).
2. Dodatek za wysług lat przysługuje:
a) od pierwszego dnia miesi ca kalendarzowego nast puj cego po miesi cu, w którym
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wy szej stawki tego dodatku, je eli nabycie prawa
nast piło w ci gu miesi ca,
b) za dany miesi c, je eli nabycie prawa do dodatku lub wy szej jego stawki nast piło
od pierwszego dnia miesi ca.
3. Dodatek ten przysługuje pełnej wysoko ci tak e za okres urlopu dla poratowania zdrowia
oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje równie za dni
nieobecno ci w pracy z powodu niezdolno ci do pracy wskutek choroby b d konieczno ci
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Dodatek za wysług lat wypłaca si z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
II. DODATEK MOTYWACYJNY
§ 2.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych
osi gni dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych, a w szczególno ci:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzgl dnieniem ich mo liwo ci i pracy nauczyciela,
co najmniej dobrych osi gni dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w olimpiadach, konkursach, zawodach, itp.,
rozwi zywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy
2) umiej tno
z rodzicami,
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3) pełne rozpoznanie rodowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie
na rzecz uczniów potrzebuj cych szczególnej opieki,
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5) systematyczne i efektywne przygotowywanie si i wypełnianie przydzielonych
obowi zków,
6) podnoszenie kwalifikacji i umiej tno ci zawodowych,
7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
8) dbało o estetyk pomieszcze i sprawno powierzonych pomocy dydaktycznych oraz
innych urz dze szkolnych,
9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,
10) rzetelne i terminowe wywi zywanie si z polece słu bowych,
11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) zaanga owanie w realizacj czynno ci i zada okre lonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela a w szczególno ci:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczysto ci szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorz dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
działaj cymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji otwartych lub innych form aktywno ci w ramach
wewn trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zada statutowych szkoły,
13) praca z uczniami w czasie wolnym od zaj dydaktycznych.
2. O wysoko ci dodatku motywacyjnego dla dyrektorów decyduj w szczególno ci nast puj ce
kryteria:
1) umiej tno ci racjonalnego gospodarowania rodkami finansowymi poprzez :
a) przestrzeganie dyscypliny bud etowej w oparciu o posiadane rodki finansowe,
b) podejmowanie działa zmierzaj cych do wzbogacenia maj tku placówki,
c) pozyskiwanie
rodków pozabud etowych oraz umiej tno
ich wła ciwego
wykorzystania na cele placówki,
d) podejmowanie działa zapewniaj cych utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantuj cym optymalne warunki do realizacji zada dydaktyczno-wychowawczych,
2)

sprawno organizacyjna w realizacji zada poprzez:
a) dyscyplin pracy, podział zada , terminowo realizacji zada i zarz dze ,
b) podejmowanie działa motywuj cych nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,
c) prowadzenie polityki kadrowej,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współprac z placówkami doskonalenia nauczycieli,
f) podejmowanie innych działa maj cych na celu promowanie szkoły,
g) twórcze realizowanie polityki o wiatowej gminy,

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej placówki :
a) osi gni cia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu,
województwa, kraju,
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji
i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwi za metodycznych,
c) dbało
o klimat wychowawczy placówki poprzez rozwi zywanie konkretnych
problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działa profilaktycznych
zapobiegaj cych zagro eniom społecznym,
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d) stwarzanie warunków sprzyjaj cych rozwojowi samorz dno ci i przedsi biorczo ci
uczniów,
e) obecno placówki w rodowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach
i przegl dach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
f) konstruktywna współpraca z Rad Rodziców i Samorz dem Uczniowskim.
§ 3.1. Dodatek motywacyjny przyznaje si na okre lony czas, nie krótszy ni
i nie dłu szy ni 6 miesi cy.

2 miesi ce

2. Wysoko dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania ustala
dyrektor, a w stosunku do dyrektora Burmistrz.
3. Kwot na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły lub
przedszkola ustala
dyrektor w ramach posiadanych rodków, jednak nie mo e ona by wi ksza ni iloczyn
ilo ci etatów w tej placówce i kwot o których mowa w ust. 5. Wysoko
przyznanego dodatku nie mo e by wy sza ni 20 % wynagrodzenia zasadniczego osoby
otrzymuj cej dodatek.
4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie mo e by
zasadniczego osoby otrzymuj cej dodatek.

wy szy ni 25% wynagrodzenia

5. Wysoko kwot, na podstawie których ustala si ogóln kwot mo liw do wykorzystania
na dodatki motywacyjne w danej placówce jest nast puj ca: 45,00 zł na etat nauczyciela,
90,00 zł na etat zast pcy dyrektora, kierownika szkoły filialnej i kierownika wietlicy,
180,00 zł na etat dyrektora.
§ 4.1 Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego
w danej szkole, natomiast nauczycielowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora okres ten
mo na skróci do pół roku.
2 Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie realizowania przez nauczyciela godzin
dydaktycznych, wychowawczych lub opieku czych z powodu przebywania nauczyciela na:
1) urlopie dla poratowania zdrowia,
2) zwolnieniu lekarskim dłu szym ni jeden miesi c.
3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny
nie przysługuje w okresie:
1) przebywania na urlopie zdrowotnym,
2) zwolnienia lekarskiego dłu szego ni jeden miesi c.
§ 5. 1. Nauczycielom uzupełniaj cym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia
etat.
2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek
motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po
zasi gni ciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
§ 6.

Dodatek motywacyjny wypłaca si z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
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III. DODATEK FUNKCYJNY
§7.1. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje nauczycielom, którym powierzono funkcj :
1) dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły lub przedszkola,
2) wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego,
3) opiekuna sta u.
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów przyznaje Burmistrz. Wicedyrektorom i pozostałym osobom
zajmuj cym inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor .
3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje si uwzgl dniaj c mi dzy innymi:
1) wielko i struktur organizacyjn placówki:
a) liczb oddziałów,
b) liczb zast pców,
c) zmianowo ,
d) liczb budynków, w których funkcjonuje placówka.
§ 8.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub inne stanowisko
kierownicze ustanowione w statucie szkoły lub przedszkola przysługuje dodatek funkcyjny
w wysoko ci okre lonej w poni szej tabeli:
Tabela dodatków funkcyjnych
Lp.

Typy szkół (placówek), stanowiska kierownicze

Stawka dodatku funkcyjnego
(w złotych)

1.

Przedszkola:
1) dyrektor
2) wicedyrektor

300,00 zł – 600,00 zł
200,00 zł - 300,00 zł

2.

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:
1) dyrektor zespołu:
- licz cej do 8 oddziałów,
- licz cej od 9 do 16 oddziałów,
- licz cej powy ej 16 oddziałów

300,00 zł – 600,00 zł
500,00 zł – 900,00 zł
800,00 zł – 1400,00 zł

2) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół),
3) kierownik filii szkoły podstawowej
4) kierownik wietlicy

300,00 zł – 600,00 zł
300,00 zł – 400,00 zł
200,00 zł - 300,00 zł

2. Dodatek funkcyjny przysługuje równie nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie
obowi zków dyrektora lub powierzono te obowi zki w zast pstwie.
3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi
pierwszego dnia miesi ca kalendarzowego nast puj cego po trzech miesi cach zast pstwa.
§ 9. 1. Nauczycielom realizuj cym dodatkowe zadania oraz zaj cia, w zale no ci od sprawowanej
funkcji, przysługuje dodatek funkcyjny, za:
1) wychowawstwo:

od
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a) w gimnazjum: 35,00 zł,
b) w szkole: 25,00 zł w klasie do 15 uczniów, a w klasie powy ej 15 uczniów 35,00 zł,
c) w przedszkolu: 40,00 zł.,
2) funkcj opiekuna sta u – w wysoko ci do 30.00 zł za ka dego nauczyciela
powierzonego opiece.
2. Dyrektor ustala wysoko dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
uwzgl dniaj c zakres i zło ono zada ..
§10. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego
po miesi cu, w którym nast piło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa
klasy lub funkcji, a je eli powierzenie to nast piło pierwszego dnia miesi ca – od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne nie przysługuj w okresie nieusprawiedliwionej nieobecno ci w pracy,
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w
którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji z innych powodów, a je eli zaprzestanie tego pełnienia nast piło pierwszego dnia
miesi ca – od tego dnia.
3. Dodatek funkcyjny wypłaca si z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
4. Dodatek funkcyjny przyznaje si na okres nie dłu szy ni rok.
IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 11. 1.Wysoko dodatku za trudne i uci liwe warunki pracy przysługuje nauczycielom :
1) za indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego
w wysoko ci do 20% wynagrodzenia zasadniczego w szkole miejskiej, a do 25 %
w szkole wiejskiej,
2) za zaj cia w klasach ł czonych w wysoko ci do 25 % wynagrodzenia zasadniczego,
3) za zaj cia rewalidacyjno – wychowawcze z dzie mi i młodzie upo ledzon umysłowo
w stopniu gł bokim do 15 % wynagrodzenia zasadniczego.
2.Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania
pracy, za któr dodatek jest zwi zany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który
przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
3.Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca si w cało ci, je eli nauczyciel realizuje w takich
warunkach cały obowi zuj cy go wymiar zaj oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu
powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowi zuj cy go wymiar
zaj . Dodatek wypłaca si w proporcjonalnej cz ci, je eli nauczyciel realizuje w trudnych
warunkach tylko cz
obowi zuj cego wymiaru lub je eli jest zatrudniony w niepełnym
wymiarze zaj .
4.Dodatek za uci liwe warunki pracy przysługuje równie w okresie niewykonywania pracy,
za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
5. Decyzj o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor,
a dla dyrektora Burmistrz.
6.Dodatek za warunki pracy wypłaca si z dołu.
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VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY
DORA NYCH ZAST PSTW
§ 12. Wynagrodzenie za jedn godzin ponadwymiarow i godzin dora nego zast pstwa oblicza
si , dziel c przyznan nauczycielowi stawk wynagrodzenia zasadniczego (ł cznie z
dodatkiem
za warunki pracy, je eli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
dora nego zast pstwa odbywa si w warunkach trudnych, uci liwych lub szkodliwych dla
zdrowia) przez miesi czn liczb godzin tygodniowego obowi zkowego wymiaru zaj ,
ustalonego dla rodzaju zaj
dydaktycznych, wychowawczych lub opieku czych
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub dora nego zast pstwa nauczyciela.
§ 13. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym
nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zaj
z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub ko czenia zaj
w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecno ci w pracy.
2. Godziny ponadwymiarowe przypadaj ce w dniach, w których nauczyciel nie mógł
ich zrealizowa z przyczyn le cych po stronie pracodawcy, w szczególno ci w zwi zku z:
1)
zawieszeniem zaj z powodu epidemii lub mrozów,
2)
wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,
3)
chorob ucznia, nauczanego indywidualnie, trwaj c nie dłu ej ni tydzie , traktuje
si jak godziny faktycznie odbyte.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny dora nych zast pstw przysługuje
za faktycznie zrealizowane i wypłaca si z dołu.
VII. DODATEK MIESZKANIOWY
§ 15.1.Nauczycielowi zatrudnionemu w szkołach i placówkach wiejskich oraz posiadaj cemu
kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje dodatek mieszkaniowy.
2.Wysoko nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesi cznie:
1) przy jednej i dwóch osób w rodzinie – 21 zł,
2) przy trzech i wi cej osób w rodzinie – 35 zł

zale no ci od liczby osób

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza si nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkuj cego: współmał onka oraz dzieci i rodziców pozostaj cych na jego wył czonym
utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmał onkowi, b d cemu tak e nauczycielem, stale z nim
zamieszkuj cym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysoko ci okre lonej
w ust. 2. Mał onkowie wspólnie okre laj , który z nich b dzie otrzymywał ten dodatek,
składaj c do organu prowadz cego pisemne o wiadczenia.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje si na wniosek nauczyciela. Nauczycielowi
dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz .
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezale nie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym nauczyciel zło ył
wniosek o jego przyznanie.
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7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a tak e
w okresach:
1) nie wiadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej słu by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej słu by
wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słu by zawarta była
umowa o prac na czas okre lony, dodatek wypłaca si nie dłu ej ni do ko ca okresu, na
który umowa był zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
VIII. POSTANOWIENIA KO COWE
§ 16. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich zwi zków
zawodowych.
§ 17. Zobowi zuje si dyrektorów do udost pnienia tre ci Regulaminu wszystkim nauczycielom.
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