Elektronicznie podpisany przez:
Stanisław Wcisło
dnia 30 lipca 2020 r.

UCH WAŁA Nr XIII/ 136/ 20
RADY GMINY GNO JNO
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Gnojno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215), a także Rozporządzenia 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 zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się „Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Gnojno”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/147/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gnojno,
zmieniona uchwałami nr: XL/187/10 z dnia 30 marca 2010 r., VII/48/11 z dnia 27 maja 2011 r., XXIX/222/18
z dnia 29 marca 2018 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno oraz dyrektorom placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Gnojno.
§ 4.1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wcisło
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Załącznik do uchwały nr XIII/136/20
Rady Gminy Gnojno
z dnia 30 lipca 2020 r.
REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GNOJNO
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi:
1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215);
2) 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 zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.
z 2014 r., poz. 416 ze zm.).
§ 2. Regulamin wynagradzania nauczycieli określa:
1) wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, opiekuna oddziału
przedszkolnego, punktu przedszkolnego,
d) za warunki pracy;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 3.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33
ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa
do dodatku nastąpiło w ciągu miesiąca.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 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.
4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 4.1. Dla każdej szkoły tworzy się fundusz motywacyjny w wysokości 3% sumy płac zasadniczych
nauczycieli danej placówki.
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2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela jest:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela,
dobrych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach , zawodach, olimpiadach
itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami lub
opiekunami, a także właściwymi instytucjami świadczącymi pomoc socjalną,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania:
a) współudział w realizacji innowacji pedagogicznej,
b) opracowywanie autorskich programów i publikacji,
c) wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy
szkoły;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela:
a) sprawowanie opieki nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na
terenie szkoły,
b) organizowanie wycieczek, wyjazdów, rajdów,
c) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
d) organizowanie konkursów przedmiotowych, artystycznych, zawodów sportowych,
e) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
g) organizowanie pomocy rodzicom w poznawaniu technik skutecznego wychowywania dzieci;
4) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:
a) zaangażowanie w skuteczną realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
b) udział w pracach zespołów przedmiotowych i innych komisji realizujących zadania dydaktyczne
i wychowawcze szkoły,
c) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
d) rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
e) współpraca z rodzicami uczniów,
f) prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli, rodziców,
g) wdrażanie nowatorskich rozwiązań mających na celu usprawnienie procesu dydaktycznego;
5) realizowanie w szkole zdań edukacyjnych wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów
w realizowanej lokalnej polityce oświatowej:
a) organizowanie współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi statutową działalność
w zakresie oświaty i wychowania,
b) organizowanie imprez środowiskowych;
6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
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§ 5.1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora jest spełnienie wymagań, o których mowa w § 3 oraz realizacja czynności
związanych z powierzonym stanowiskiem:
1) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi szkoły lub placówki poprzez:
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele
szkoły,
d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym
optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
e) stwarzanie warunków do efektywnej pracy nauczycieli w czasie wdrażania innowacji pedagogicznych;
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
e) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali powiatu, województwa, kraju,
b) umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych
działań profilaktycznych, zapobiegających zagrożeniom społecznym,
c) obecność szkoły w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach
organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
d) konstruktywna współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
e) dbałość o pozytywny wizerunek placówki i promowanie jej osiągnięć na zewnątrz,
f) sprawność organizacyjna i menedżerska w nawiązywaniu współpracy z różnymi środowiskami
lokalnymi.
§ 6. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektora nie może wynosić więcej niż 25 %
wynagrodzenia zasadniczego.
2. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania
warunków o których mowa w § 3 i 4, dla nauczycieli oraz wicedyrektora ustala dyrektor, a w stosunku do
dyrektora - Wójt Gminy Gnojno - w granicach środków przyznanych uchwałą budżetową.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1
rok.
4. Dodatek motywacyjny wypłaca
wynagrodzenia.

się

w okresach

miesięcznych,

z góry,

w terminie

wypłaty

5. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
6. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej szkole po raz pierwszy,
przyznaje się po upływie okresu umożliwiającego ocenę osiąganych wyników pracy.
7. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel lub dyrektor szkoły powiadamiany jest na piśmie.
8. Dodatek motywacyjny uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłków oraz wynagrodzenia
chorobowego..
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9. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za okresy, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,
między innymi za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego
(ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu).
§ 7. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala
dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 8.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie placówki, przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu;
2) powierzenia wychowawstwa klasy.
3. Szczegółowy wykaz stanowisk, dla których przewidziane są dodatki funkcyjne oraz ich miesięczna
wysokość zawiera poniższa tabela:
L.p.

Wyszczególnienie

Wysokość dodatku

1.

Dyrektor szkoły

od 800 do 1500 zł

2.

Wicedyrektor szkoły

3.

Dodatki za wychowawstwo:
1) wychowawca klasy
2) opiekun oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego w szkole

300 zł
300 zł

4.

Dodatek dla opiekuna stażu

100 zł

50% dodatku dyrektora

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się w szczególności pod uwagę:
1) liczbę uczniów;
2) liczbę oddziałów i liczbę stanowisk kierowniczych w placówce;
3) prawidłowość organizacji pracy placówki;
4) poprawność pod względem formalno-prawnym podejmowanych decyzji oraz ich zasadność;
5) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
placówki;
6) podnoszenie kwalifikacji związanych z prowadzeniem placówki;
7) liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi;
8) terminowość i rzetelność wykonywania powierzonych zadań;
9) prawidłowość współpracy z samorządem terytorialnym, organem nadzoru pedagogicznego, Radą
Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
10) współdziałanie ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli placówki.
5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki wymienione
w ust. 1 i 2 w zastępstwie. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie
jednomiesięcznego okresu pełnienia obowiązków i wygasa z pierwszym dniem miesiąca następującego po
zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
6. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 3, w granicach określonych tabelą i w oparciu
o kryteria określone w ust. 4, dla dyrektorów placówek ustala Wójt Gminy Gnojno.
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7. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych tabelą i w oparciu o kryteria określone w ust.
4, dla wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych przewidzianych w statucie placówki ustala dyrektor
placówki.
8. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli wymienionych w ust. 2 ustala dyrektor, zgodnie
z tabelą zamieszczoną w ust. 3.
9. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca, to od tego dnia.
10. Dodatek funkcyjny z tytułu opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę powierzoną danemu
nauczycielowi.
11. Dodatek funkcyjny z tytułu wychowawstwa przysługuje za każdą powierzoną klasę - niezależnie od
wymiaru czasu pracy nauczyciela.
12. W razie zbiegu tytułu do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługują
wszystkie.
13. Dodatek funkcyjny nie przysługuje:
1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności pracy;
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia;
3) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;
4) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia
stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia;
5) dodatek funkcyjny nie przysługuje również za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku
chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego (ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za dni
usprawiedliwione w pracy).
14. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
15. Dodatek funkcyjny stanowi podstawę naliczenia zasiłku z ubezpieczenia społecznego.
Rozdział 5
Dodatki za warunki pracy
§ 9.1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek
za warunki pracy.
2. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiący podstawę do przyznania dodatku z tego
tytułu określa § 8 i 9 Rozporządzenia 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 zasadniczego oraz wynagrodzenia za prace w dniu wolnym od
pracy.
3. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych
w klasach łączonych w szkołach podstawowych.
4. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć z dziećmi
i młodzieżą, u których występuje naruszenie sprawności organizmu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2014r., poz. 813ze zm.).
5. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy, o których mowa w ust. 3 wynosi 10% stawki godzinowej
osobistego wynagrodzenia zasadniczego, za każdą przepracowaną godzinę.
6. Wysokość dodatku za uciążliwe warunki pracy, o których mowa w ust. 4 wynosi 20% stawki
godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego, za każdą przepracowaną godzinę.
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7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw
§ 10.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach
ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywała się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru, ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub
doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania
nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.
4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc minimalną stawkę wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela, wynikającą z tabeli zaszeregowania (łącznie z dodatkiem za warunki pracy jeżeli
taki dodatek przysługuje) przez miesięczną liczbę godzin, będącą wynikiem przemnożenia tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych
godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a od 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu 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.
6. W przypadku zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mrozów wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe wypłacane będzie jedynie za pierwszy dzień przerwy. Za pozostałe dni wynagrodzenie za
godziny ponadwymiarowe nie przysługuje.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane będzie za dni, w których nauczyciel nie mógł
ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, m.in.:
1) wyjazdu dzieci na wycieczkę lub imprezę;
2) rekolekcji;
3) udziału nauczyciela w konferencji metodycznej.
8. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których
zajęcia zaczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje się tygodniowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które nie przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa
niż liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.
9. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie
nieobecnego nauczyciela.
10. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje w wysokości jak za godziny
ponadwymiarowe.
11. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego,
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przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe z zastrzeżeniem nie więcej jednak niż za 4 godziny.
12. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór
nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu
odrębne wynagrodzenie.
13. Dyrektorowi szkoły przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin zastępstw
doraźnych, w wyjątkowych sytuacjach gdy brak innego nauczyciela do prowadzenia zajęć.
14. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się po ich zrealizowaniu
z dołu.
Rozdział 7
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 11.1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.
2. W budżecie Gminy Gnojno tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia dla
nauczycieli, z przeznaczeniem na wypłaty nagród wójta i nagród dyrektora.
3. Z wyodrębnionego funduszu, o którym mowa w ust. 2 przeznacza się:
1) 20% środków na nagrody wójta;
2) 80% środków na nagrody dyrektora szkoły.
4. Ze środków wymienionych w § 11 ust. 3 pkt 1 Wójt Gminy Gnojno przyznaje nagrodę dyrektorowi
szkoły.
§ 12. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora placówki przyznaje i wypłaca dyrektor
szkoły.
§ 13.1. Nagrody, o których mowa w § 11 ust. 1 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
§ 14.1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole 1 roku, za wyróżniające
wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej po spełnieniu co najmniej 3 z następujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania
i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

nowatorskich

metod nauczania

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II
stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem
przez uczniów (zespołów uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach
wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi
trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności przez organizowanie
wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:
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a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub
życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród
dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub
placówki z rodzicami;
3) w zakresie działalności pozaszkolnej:
a) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie
nauczyciela.
2. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się
w jego teczce akt osobowych.
§ 15. Niezależnie od nagrody organu prowadzącego, nauczyciel może otrzymać w danym roku nagrody:
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratora oświaty lub dyrektora szkoły.
§ 16. Dyrektor placówki przyznaje nagrody nauczycielom po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 17. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Karta Nauczyciela,
przepisy wydane na jej podstawie oraz przepisy prawa pracy.
§ 18. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach na terenie gminy
Gnojno.
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela określa zasady wynagradzania nauczycieli.
Zadaniem organu prowadzącego placówki oświatowe jest określenie dla nauczycieli - w drodze regulaminu wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia, a także warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Treść niniejszego regulaminu została uzgodniona z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi na
zasadach określonych w art. 30 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r., poz.
263 ze zm.).
Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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