U c h w a ł a Nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 grudnia 2006r.

w sprawie : regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę
lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew na rok 2007.

Na podstawie art. 30 ust. 6 , art. 54 ust. 7, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska uchwala
co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę
lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew na rok 2007.”
w brzmieniu:
„Regulamin wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, za warunki
pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew na rok 2007.”
I. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 1.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniem art. 33
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.
674 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.(Dz. U. Nr 22, poz. 181
ze zmianami).
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej
stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
b)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki
nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
3. Dodatek ten przysługuje w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie.
4. Dodatek ten przysługuje również 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.

5. Nauczyciel, który jest zatrudniony w więcej niż jednej szkole zobowiązany jest dokonać
pisemnego wskazania szkoły, w której ma mieć wypłacaną wysługę.
6. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
II. DODATEK MOTYWACYJNY
§ 2.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie
szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
przez uczniów,
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów; uzyskanie
z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, znaczących osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,
efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach,
zawodach, itp.,
2) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów w szczególności
w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi
pomoc socjalną,
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
4) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi,
5) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku
zawodowego,
6) systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych
obowiązków,
7) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
8) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
9) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych
oraz innych urządzeń szkolnych,
10) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
11) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
12) stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny oraz z innymi instytucjami wspomagającymi,
13) zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3
Karty Nauczyciela a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji otwartych lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
f) praca z uczniami w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
14) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły
w środowisku lokalnym.
2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
następujące kryteria:

decydują w szczególności

1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi poprzez :
a) prawidłowe przygotowywanie dokumentacji i gospodarne dysponowanie środkami
określonymi w rocznym planie finansowym oraz prawidłowe, terminowe
sporządzanie projektów budżetu i zmian budżetu,
b) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,
c) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku placówki,
d) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego
wykorzystania na cele placówki,
e) szczególną dbałość o mienie i majątek kierowanej placówki oraz pozyskiwanie
dodatkowych środków pozabudżetowych przeznaczonych na obniżenie kosztów
prowadzenia szkoły i poprawę bazy oświatowej w zakresie remontów i doposażenia
w urządzenia i sprzęt,
f) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktycznowychowawczych,
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań poprzez:
a) dyscyplinę pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,
c) prawidłowe i terminowe prowadzenie spraw kadrowych i awansu zawodowego
nauczycieli,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły, ze szczególnym
uwzględnieniem polityki oświatowej Miasta i Gminy Pleszew.
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej placówki poprzez:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali rejonu,
województwa, kraju,
b) poszerzoną ofertę szkoły: wprowadzenie programów autorskich, innowacji
i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,
c) dbałość o klimat wychowawczy placówki poprzez rozwiązywanie konkretnych
problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych
zapobiegających zagrożeniom społecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości
uczniów,
e) obecność placówki w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach
i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społecznokulturalnymi,
f) konstruktywna współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
4) prawidłową współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę.
§ 3.1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na określony czas, nie krótszy niż 2
miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i kadry kierowniczej szkoły
oraz okres jego przyznania ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora Burmistrz.
3. Kwotę na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły lub przedszkola ustala
dyrektor w ramach posiadanych środków, jednak nie może ona być większa niż iloczyn
ilości etatów w tej placówce i sposobu naliczeń o których mowa w ust. 5, 6 i 7. Wysokość
przyznanego dodatku nie może być wyższa niż 20 % wynagrodzenia zasadniczego osoby
otrzymującej dodatek.

4. Dodatek
motywacyjny
dla dyrektora nie może
wynagrodzenia zasadniczego osoby otrzymującej dodatek.

być

wyższy niż 25%

5. Kwoty na dodatki motywacyjne dla nauczycieli tworzy się poprzez odpis w wysokości
4,25 % na każdy etat nauczycielski, a naliczany jako średnia pojedynczego wynagrodzenia
zasadniczego dyplomowanego, mianowanego, kontraktowego i staży z wyłączeniem kadry
kierowniczej i dyrektorów.
6. Kwoty na dodatki motywacyjne dla zastępcy dyrektora, kierownika szkoły filialnej
i kierownika świetlicy, tworzy się poprzez odpis w wysokości 7,35 % na każdy etat
nauczycielski, a naliczany jako średnia wynagrodzenia zasadniczego pojedynczego
nauczyciela dyplomowanego, mianowanego, kontraktowego i stażysty planowanych
na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z wyłączeniem dyrektorów.
7. Kwoty na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół tworzy się poprzez odpis
w wysokości 13,75 % środków na każdy etat, a naliczany jako średnia pojedynczego
wynagrodzenia zasadniczego pojedynczego nauczyciela dyplomowanego, mianowanego,
kontraktowego i stażysty planowanych na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli.
§ 4.1.Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku
szkolnego w danej szkole, natomiast nauczycielowi zatrudnionemu na stanowisku
dyrektora okres ten można skrócić do pół roku. W szczególnych przypadkach
nauczycielowi, który podjął pracę w danej placówce, można skrócić ten okres do 9
miesięcy, a nauczycielowi powracającemu z urlopu dla poratowania zdrowia lub
z dłuższego pobytu na zwolnieniu lekarskim do 3 miesięcy.
2. Dodatek motywacyjny za czas nie realizowania przez nauczyciela godzin
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nie przysługuje w okresie:
1) przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia,
2) zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden miesiąc.
3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny
nie przysługuje w okresie:
1) przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia,
2) zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden miesiąc.
4. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora dodatek motywacyjny
nie przysługuje w okresie:
1) przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia,
2) zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden miesiąc.
§ 5.1. Nauczycielom uzupełniającym 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 zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
§ 6. Dodatek motywacyjny wypłaca się w okresach miesięcznych z góry, w terminie wypłaty
wynagrodzenia.
III. DODATEK FUNKCYJNY

§ 7.1. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje nauczycielom, którym powierzono
funkcję:
1) dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane
w statucie szkoły lub przedszkola,
2) wychowawcy klasy,
3) opiekuna stażu.
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów przyznaje Burmistrz. Wicedyrektorom i pozostałym
osobom zajmującym inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor.
3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje się uwzględniając między innymi:
1) wielkość i strukturę organizacyjną placówki:
a) liczbę oddziałów,
b) liczbę zastępców,
c) zmianowość,
d) liczbę budynków oraz warunki lokalowe, w których funkcjonuje placówka,
e) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.
§ 8.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko
dyrektora
lub
inne
stanowisko kierownicze ustanowione w statucie
szkoły lub przedszkola
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:
Tabela dodatków funkcyjnych
Lp.

Typy szkół (placówek), stanowiska kierownicze

1.

Przedszkola:
1) dyrektor
2) wicedyrektor

300,00 zł – 700,00 zł
200,00 zł - 400,00 zł

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:
1) dyrektor zespołu:
a) liczącej do 8 oddziałów,
b) liczącej od 9 do 16 oddziałów,
c) liczącej powyżej 16 oddziałów
2) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół),
3) kierownik filii szkoły podstawowej
4) kierownik świetlicy

300,00 zł –
600,00 zł –
900,00 zł –
300,00 zł –
300,00 zł –
300,00 zł -

2.

Stawka dodatku funkcyjnego
(w złotych)

700,00 zł
1000,00 zł
1500,00 zł
700,00 zł
500,00 zł
400,00 zł

4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono
pełnienie obowiązków dyrektora, kadry kierowniczej lub powierzono te obowiązki
w zastępstwie.
5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach
zastępstwa.
§ 9.1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia, w zależności
od sprawowanej funkcji, przysługuje dodatek funkcyjny, za:
1) wychowawstwo:
a) w gimnazjum: 50,00 zł,

b) w szkole podstawowej: 40,00 zł w klasie do 15 uczniów, a w klasie
powyżej 15 uczniów 50,00 zł,
2) funkcję opiekuna stażu – w wysokości 50,00 zł za każdego nauczyciela
powierzonego opiece.
§10.1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska
kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci
prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego
odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
3. Dodatki funkcyjne nie przysługują 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 stanowiska
kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie
tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
5. Dodatek funkcyjny przyznaje się na okres nie dłuższy niż rok.
IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 11.1.Nauczycielowi przysługuje miesięczny dodatek za warunki pracy z tytułu pracy
w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa uzależniona jest od:
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych
prac lub zajęć;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach o których mowa w ust. 1.
§ 12.1. Miesięczne dodatki za trudne warunki pracy przysługują:
1) nauczycielom prowadzących zajęcia w klasach łączonych w wysokości 20 %
stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania;
2) nauczycielom szkół, którzy prowadzą nauczanie indywidualne uczniów
zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego w wysokości 20 % stawki
godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach lub z tym uczniem godzinę
nauczania.
3) nauczycielom szkół, którzy prowadzą zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim w wysokości
20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach lub z tym uczniem
godzinę nauczania.
2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego
wykonywania pracy, za
którą
dodatek
jest związany oraz w okresie
niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres
urlopu wypoczynkowego.

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel
realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz
w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze,
realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć.
4. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje
w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest
zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
5. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje również w okresie
niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres
urlopu wypoczynkowe
6. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli oraz
kadry kierowniczej podejmuje dyrektor, a dla dyrektora Burmistrz.
7. Szkoły prowadzą wykazy stanowisk pracy, na których przyznane zostały
nauczycielom dodatki.
8. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH
ZASTĘPSTW
§ 13. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych
oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych
realizowanych
w
ramach
godzin
ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
§14.1.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.
2. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł
ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje się jak godziny
faktycznie odbyte.
W szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,
3) chorobą ucznia, nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
przysługuje za faktycznie zrealizowane i wypłaca się z dołu.
VI. DODATEK MIESZKANIOWY
§15.1.Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w
szkole położonej na terenie wiejskim, przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej i dwóch osób w rodzinie – 21,00 zł,

2) przy trzech i więcej osób w rodzinie – 35,00 zł
3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim
zamieszkujących:
1) małżonka;
2) rodziców nauczyciela pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci
do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły
ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia
21 roku życia;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka
niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
5)dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek jest
obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor – Burmistrza. W przypadku
niepowiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez
nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek,
wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz .
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
złożył wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy,
a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, odbywania zasadniczej służby
wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku
jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę
na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który
umowa była zawarta,
3) korzystania z urlopu wychowawczego.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16. Regulamin
niniejszy
został
uzgodniony
nauczycielskich związków zawodowych.
§ 17. Zobowiązuje się
nauczycielom.”

z

zakładowymi

organizacjami

dyrektorów do udostępnienia treści Regulaminu wszystkim

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Przepisy uchwały stosuje się od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/ 263/ 05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia

nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego

UZASADNIENIE
do uchwały nr III 15/2006
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r.

Zgodnie art. 30 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003r. Nr 118 , poz. 1112 ze zmianami), organ prowadzący szkołę określa coroczne dla nauczycieli
w drodze regulaminu:
1)

wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki
pracy,

2)

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw,

3)

wysokość i warunki przyznawania dodatku motywacyjnego.
Regulamin został uzgodniony z Oddziałem Zarządu ZNP w Pleszewie i z Komisją Zakładową

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pleszewie.
Podstawą do stworzenia niniejszego regulaminu był „Regulamin określający wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat
oraz za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku
2006”.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z obowiązku zawartego w ww. ustawie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

