
UCHWAŁA NR XXIII.189.2017
RADY GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także 

wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających 
ze stosunku pracy

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1189 i 60) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466, 1579, 1948, z 2017r. poz. 730 i 935), uchwala się:

§ 1. Ustala się Regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz 
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 
stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.

§ 3.   Traci moc Uchwała Nr XXII/147/20009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady 
przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i ma zastosowanie do dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli począwszy od 
dnia 1 listopada 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII.189.2017

Rady Gminy Odrzywół

z dnia 6 października 2017 r.

REGULAMIN

OKREŚLA:

1. Wysokość dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe 
warunki przyznawania tych dodatków;

2. Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw 
doraźnych;

3. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania 
i wypłacania.

4. Zasady przyznawania nagród i niektórych innych świadczeń.

§ 1. 1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego,

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r Karta 
nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) zwanej dalej „KARTĄ NAUCZYCIELA”.

2. Wysokość wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 i 4 ustala KARTA NAUCZYCIELA, wydane 
na jej podstawie przepisy wykonawcze orz inne przepisy.

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 2. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za 
każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy.

2. Dodatek za wysługę lat nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat  wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia 
we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy (zakończone  okresy zatrudnienia).

4. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do 
dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego ze stosunków pracy, z zastrzeżeniem § 3.

5. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym 
zakładzie w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia 
nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

§ 3. 1. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie  
nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za 
wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w § 2 ust. 3.

2. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu który przeszedł do pracy w urzędzie administracji 
rządowej, kuratorium oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowej komisji   egzaminacyjnej, 
w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz organach sprawujących nadzór nad zakładami poprawczymi, 
schroniskami dla nieletnich i ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi na stanowisko wymagające kwalifikacji 
pedagogicznych, do okresów pacy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy pracy zaliczane do 
dodatku za wysługę lat w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowanego stanowiska.
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§ 4. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy 
wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy 
pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.

§ 5. Do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy 
odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 6. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego  po miesiącu w którym nauczyciel 
nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca.

§ 7. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni , 
za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również 
za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby bądź konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie 
lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

DODATEK MOTYWACYJNY

§ 8. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są:

1) osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych 
osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami 
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, i.t.p.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów 
potrzebujących szczególnej opieki,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym 
zadaniem lub zajęciem , a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie  się do  wypełnienia przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych i innych 
urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy,

h) posiadanie wyróżniającej oceny  pracy,

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa 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 komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie 
szkoły,

d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

e) rzetelne przygotowywanie się do zajęć,

f) aktywne samokształcenie i doskonalenie zawodowe,
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2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony , nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy niż 
jeden rok szkolny.

§ 9. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego nauczycieli oraz okres na który jest przyznawany ustala dyrektor 
szkoły, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego bierze się, pod uwagę poziom spełniania warunków, 
o których mowa w § 8 oraz wysokość przeznaczonych na ten cel w roku szkolnym środków finansowych.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego ustala się w skali od 3 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wysokość środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli na dany rok z zastrzeżeniem § 9 pkt 3 ustala 
każdorazowo dla danej szkoły (placówki) Wójt Gminy.

§ 10. Dyrektor szkoły ustala, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową regulamin określający 
szczegółowe zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego.

DODATEK FUNKCYJNY

§ 11. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie 
szkoły,

2) wychowawstwo klasy,

3) sprawowanie funkcji:

a) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,

b) opiekuna stażu.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze 
w zastępstwie. W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
upływie miesiąca, w którym nastąpiło powierzenie obowiązków kierowniczych i gaśnie z pierwszym dniem 
miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.

3. Prawo do dodatku funkcyjnego nauczycielowi, o którym mowa  w ust. 1 powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa 
lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. Prawo do dodatku 
funkcyjnego wygasa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel zaprzestał 
pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

4. Dodatki funkcyjne nie przysługują uprawnionym nauczycielom w okresach:

a) za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,

b) urlopu dla poratowania zdrowia,

c) nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

5. Wysokość stawek dodatków funkcyjnych nauczycielowi, o których mowa w ust. 1 i 2 określa tabela, 
stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu. W granicach stawek określonych w tabeli  wysokość dodatków 
funkcyjnych na każdy rok szkolny ustala:

1) Wójt Gminy dla Dyrektorów szkół,

2) Dyrektor szkoły dla pozostałych   uprawnionych nauczycieli.

5. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora nie może przekraczać 75 % dodatku funkcyjnego przyznanego dla 
Dyrektora Szkoły, nie mniej niż minimalna stawka przyjęta w tabeli dodatków funkcyjnych dla wicedyrektora.

6. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się w szczególności pod uwagę:

1) wielkość szkoły i jej warunki organizacyjne,

2) złożoność zadań organizacyjnych wynikających z powierzonej funkcji kierowniczej lub stanowiska,

3) wyniki pracy szkoły,
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4) podnoszenie  kwalifikacji związanych z prowadzeniem szkoły lub zajmowanym stanowiskiem,

5) prawidłową organizacja pracy, formalno-prawną poprawność i zasadność podejmowanych decyzji,

6) współpracą  z Radą Pedagogiczną, Radą szkoły, Samorządem uczniowskim, organizacjami związkowymi,

7) podejmowanie współpracy z innymi organizacjami w celu wspomagania przy realizacji zadań statutowych 
szkoły,

8) wysokość środków finansowych przeznaczonych w roku szkolnym na wypłatę dodatków funkcyjnych.

7. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny oddzielnie za każdą sprawowaną funkcję, czy zajmowane 
stanowisko.

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 12. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w warunkach trudnych, 
uciążliwych lub szkodliwych, określonych w przepisach wykonawczych do Karty Nauczyciela .

2. Za pracę w warunkach trudnych uznaje się w szczególności prowadzenie przez nauczycieli zajęć 
dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych.

3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w wysokości do 10 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną 
godzinę.

4. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy w warunkach z którymi 
dodatek jest związany.

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się:

1) W całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć , lub

2) W części proporcjonalnie do wymiaru zajęć prowadzonych w warunkach, z którymi dodatek jest związany.

6. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się w szczególności prowadzenie przez nauczycieli zajęć 
dydaktycznych z dziećmi zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego.

7. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 
specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.

8. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje za okres faktycznego wykonywania pracy w warunkach 
z którymi ten dodatek jest związany.

9. W przypadku zbiegu tytułów do dodatków za pracę w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych 
nauczycielowi przysługuje prawo do dodatku z każdego z tych tytułów

10. Wysokość dodatku za warunki pracy w granicach określonych w ust. 3 i za pracę w warunkach uciążliwych 
w granicach ustalonych w ust. 7 ustala:

1) Wójt Gminy – dla dyrektorów szkół,

2) Dyrektor szkoły – dla nauczycieli,

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ ZA GODZINY DORAŹNYCH  
ZASTĘPSTW

§ 13. 1. W szczególnych wypadkach podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania 
lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być zobowiązany do 
odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może 
przekroczyć ¼  tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Przydzielenie    nauczycielowi większej liczby 
godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym ½ 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć.

2Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych z zastrzeżeniem § 14 i § 15.

3Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania 
nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
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4Nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, których nie mógł zrealizować 
z przyczyn niezależnych.

§ 14. 1. Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem zajęć  
w danym roku szkolnym, może realizować zajęcia dydaktyczne , wychowawcze i opiekuńcze w wymiarze  od 
19 do 27 godzin (art. 42 ust 4a  pkt. 1 Karty Nauczyciela). Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na realizację zajęć 
w danym roku szkolnym w ustalonym z nauczycielem, zwiększonym wymiarze, jeżeli taka możliwość wynika 
z zatwierdzonego przez Wójta Gminy arkusza organizacyjnego szkoły.

2. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na zasadach określonych 
w ust. 1 nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych z wyjątkiem godzin doraźnych zastępstw.

3. Pracę wykonywaną w wymiarze zajęć na zasadach określonych w ust. 1 uznaje się w zakresie uprawnień 
pracowniczych za prace wykonywaną w pełnym wymiarze zajęć.

§ 15. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela i dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego 
tego nauczyciela tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, powinien nauczać odpowiednio większą liczbę 
godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć 
nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

§ 16. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinie ponadwymiarowej 
była wykonywana w warunkach uprawniających do tego dodatku) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego 
wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin  obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 uzyskuje się 
mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16, z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, 
że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się o co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, 
w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych w przepisach o organizacji roku 
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie 
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, 
poz. 281), za wyjątkiem:

1) opieki nad zdrowym dzieckiem,

2) urlopu okolicznościowego określonego kodeksem pracy

4. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy i święta realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub 
opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą 
godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje również w przypadku niezrealizowania ich 
z powodów leżących po stronie zakładu pracy: zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mrozów, rekolekcji, 
udziału nauczyciela w konferencji metodycznej, udział w pracach komisji podczas egzaminu gimnazjalnego 
urlopowego na podstawie art. 25 ustawy o związkach zawodowych, (wyjazdu dzieci na wycieczkę, zawody 
sportowe – w dniach wolnych od pracy – 4 godziny ponadwymiarowe, choroby dziecka nauczanego indywidualnie 
trwającej nie dłużej niż tydzień, Dnia Edukacji Narodowej ).

6. W sytuacji dłuższej choroby lub nieobecności nauczyciela lub braku możliwości zorganizowania zastępstwa 
lub zatrudnienia nauczyciela na czas określony, dyrektor szkoły może realizować płatne zastępstwa po uzyskaniu 
zgody organu prowadzącego szkołę.

§ 17. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się tak jak za jedną godzinę 
ponadwymiarową, pod warunkiem , że nauczyciel wykonuje ją poza obowiązującym go wymiarem zajęć.

§ 18. Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia finansowane ze środków unijnych
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1. Na podstawie  art. 35a) Karty Nauczyciela nauczycielom wymienionym w art. 1 ust. 1 KN, którzy w ramach 
programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio 
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są przydzielane za zgodą nauczyciela.

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami 
albo na ich rzecz.

4. Wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot 
wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3.

§ 19. Nauczyciele zatrudnieni na terenie Gminy Odrzywół, posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela mają prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, którego treść określa załącznik Nr 2 do 
Regulaminu

§ 20. 1. Nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej 2 lata może być  przyznana nagroda za 
osiągnięcia   dydaktyczno-wychowawcze.

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 wypłaca się ze specjalnego funduszu nagród tworzonego w budżecie 
Gminy Odrzywół, w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń.

3. Dysponentami specjalnego funduszu nagród są :

1) Wójt Gminy – w wysokości 0,2 %

2) Dyrektorzy szkół – w wysokości 0,8 %

4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznaje je nauczycielom Dyrektor 
szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Związków Zawodowych działających w danej placówce, 
a Dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.

5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w 
uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.

§ 21. 1. Nauczyciel, niezależnie od przyznanej mu w ciągu roku szkolnego nagrody, określonej w § 23 może 
otrzymać nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego, Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej.

2. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę o której mowa w ust. 1 otrzymuje dyplom, którego odpis składa się 
do jego akt osobowych.

§ 22. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie  Gminy Odrzywół, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego (dodatek 
wiejski).

§ 23. Dodatek wiejski i mieszkaniowy nie są składnikami wynagrodzenia nauczycieli (art. 30 ust. 1 pkt. 4 Karty 
Nauczyciela) i nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wartości jednej godziny ponadwymiarowej oraz przy 
ustalaniu dodatków, określonych w stawce procentowej od wynagrodzenia.

§ 24. Regulamin wynagrodzeń nauczycieli szkół i placówek oświatowych uchwala Rada Gminy  Odrzywół, po 
uzgodnieniu z NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu Koło Nr 28 w Odrzywole 
działających w oświacie na terenie Gminy Odrzywół.

Uwagi Związków Zawodowych zawarte w protokole zostały uwzględnione w zapisach Regulaminu
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

TABELA

Dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach 
(placówkach) prowadzonych przez Gminę Odrzywół 

L.p. STANOWISKA         MIESIĘCZNIE
         W ZŁOTYCH

     OD              DO             
a Dyrektor szkoły liczącej do 20 oddziałów 600 12001.

b. Wicedyrektor

Nauczyciel konsultant i doradca metodyczny

300

200

900

400

3 Opiekun stażu 40 80

4.
Wychowawca oddziału przedszkolnego 70 90

5. Wychowawca klasy (oddziału)
a w klasach do 15 uczniów

w szkołach podstawowych
40 70

b w klasach  od 16 do 26 uczniów 
w szkołach podstawowych

70 100

c w klasach gimnazjalnych do 15 uczniów 50 70

d w klasach gimnazjalnych od 15 do 20 uczniów 80 110

e W klasach gimnazjalnych powyżej 20 uczniów 90 120
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

DODATEK MIESZKANIOWY

§ 1. 1. Nauczyciele zatrudnieni na terenie Gminy Odrzywół, posiadający kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela mają prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, którego wysokość uzależniona 
jest od stanu rodzinnego nauczyciela.

2. Warunkiem przyznania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego jest zatrudnienie w wymiarze co 
najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć . Dodatek ten przysługuje jednak nauczycielowi zatrudnionemu 
w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego 
wymiaru zajęć, łącznie jednak, wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć  dla 
danego stanowiska (art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela). Dodatek przyznawany jest na wniosek zainteresowanego.

3. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje jeden dodatek mieszkaniowy. Nauczyciel 
określa we wniosku pracodawcę, który będzie mu wypłacał ten dodatek.

4. Nauczycielowi i wspólnie z nim zamieszkującemu współmałżonkowi, który jest również nauczycielem 
uprawnionym do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, przysługuje tylko jeden dodatek. Małżonkowie we 
wspólnym wniosku określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek nauczyciela lub wspólny wniosek małżonków, 
będących nauczycielami (ust. 4 zd. 2) dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły –Wójt Gminy.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przysługuje niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez 
niego lokalu mieszkalnego.

8. W razie zbiegu prawa do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego z prawem do dodatku przysługującym 
na podstawie przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, nauczycielowi spełniającemu 
wymagane warunki przysługują obydwa dodatki.

§ 2. 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku  mieszkaniowego uzależniona jest od:

1) liczby członków rodziny nauczyciela, wspólnie z nim zamieszkujących i wynosi:

a) dla nauczyciela samotnego – 49,00 zł,

b) dla żyjącego w  rodzinie dwuosobowej – 65,00 zł,

c) trzyosobowej – 82,00 zł,

d) czteroosobowej i liczniejszej – 98,00 zł.

2. Przez członków rodziny nauczyciela w rozumieniu ust. 1 pkt. 1 rozumie się jego współmałżonka, dzieci, 
a także rodziców nauczyciela, pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu

3. 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,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej: 
w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa nie dłużej niż do końca 
okresu, na który umowa ta była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry, w terminie wypłat wynagrodzeń.
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