
RADA GMINY
Fredropol

Uchwata Nr XXXIV/273/2012

Rady Gminy Fredropol
28 listopada 2012 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu okreslajqcego wysokosc stawek i szczegolowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatkow: za wyslug~ lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokosc i warunki wyplacania innych skladnikow
wynagradzania wynikajqcych ze stosunku pracy, szczegolowy sposob obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zast~pstw.

Ozialajqc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6Zn. zm.) oraz art. 30 ust.
6 i art. 49 ust. 2 i 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela
(t.j. Oz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pMn. zm.) oraz ati. 4 ust. 1 w zwiqzku z art. 5 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. 0 ogloszeniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow
prawnych (Oz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267. poz. 2253 z poin. zm.) Rada Gminy
Fredropol uchwala, co nast~puje:

§1.l Ustala si~ Rcgulamin okrdlajqcy wysokosc stawek i szczcgolowc warunki
przyznawania dodatkow do wynagrodzenia zasadniczcgo, szczegolowe warunki obliczania
i wypJacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowc i dorainych zast((pstw nauczycieli
stanowiqcy Zalqcznik Nr ] do uchwaly.
2. Ustala si~ Regulamin okrdlajqcy wysokosc oraz szczegolowe zasady przyznawania
i wplacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego stanowiqcy zalqcznik
Nr 2 do uchwaJy.
3. Ustala si~ Regulamin okrdlajqcy wysokosc i warunki wyplacania nagrod ze specjalnego
funduszu nagrod za osiqgni~cia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli stanowiqcy
Zalqcznik nr 3 do uchwaly.

§2.Wykonanic uchwaly powierza si~ Wojtowi Gminy.

§3.Traci moc Uchwala nr XXXIl/218/09 Rady Gminy Fredropol z dnia 2 kwictnia 2009
roku w sprawie wprowadzenia regulaminu okreslajqcego wysokosc stawck i szczeg6Iowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatkow: a wysJug~ lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz wysokosc i warunki wypJacania innych skladnikow wynagrodzenia
wynikajqcych ze stosunku pracy, szczegolowy spos6b obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraznych zast~pstw .

§4.Uchwala wchodzi w zycie po 14 dniach od dnia ogloszenia w Ozienniku
Urz~do\Vym Wojew6dztwa Podkarpackiego z mOCqobowi'lzywania od 1 stycznia 2013 roku.



2

Zal~cznik Nr 1
XXXIV/273/2012
Rady Gminy Fredropol
28 listopada 2012 roku

Regulamin okreslaj~cy wysokosc stawek i szczegolowe warunki przyznawania dodatkow
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegolowe warunki obliczania i wyplacania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraznych zastfpstw nauczycieli.

Rozdzial I
Postanowienia wstfpne

§ 1. 1. Ilekroc w regulaminie jest mowa 0:
1) szkole - nalezy rozumiec przez to jednostki organizacyjne wymienione

w art. 1 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla kt6rych
organem prowadz~cym jest Gmina Fredropol.

2) nauczycielu - nalezy rozumiec przez to r6wniez wychowawc6w i innych
pracownik6w pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych,
o kt6rych mowa w ust.l pkt.l),

3) obowiqzkowym wymiarze godzin zaj<tc nauczycieli - nalezy przez to rozllmiec
tygodniowy obowiqzkowy wymiar godzin zaj~c, 0 kt6rym mowa wart. 42 lISt.3 Karta
Nauczyciela.

4) Karcie Nauczyciela - nalezy przez to rozumiec lIstawct z dnia 26 stycznia 1982 roku
- Karta Nauczyciela (Oz. U. z 2006 roku Nr 97 poz.674 z p6Zn. zm.),

5) rozporz~dzenill - nalezy przez to rozumiec Rozporz~dzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokosci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, og61nych warunk6w przyznawania
dodatk6w do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac<t w dniu
wolnym od pracy (Oz. U. z 2005 r. NI' 22, poz. 181 z p6Zn. zm.).

§ 2. 1. Tabel<tzaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla
nauczycieli, a takZe spos6b dokumentowania prawa do okreslonej stawki wynagrodzenia
zasadniczego okresla rozporz~c!zenie.

2. Wysokosc, warunki oraz zasady przyznawania i wyplacania nauczycielom:
1) dodatku za wys~ug<tlat,
2) dodatku za uci~zliwosc pracy,
3) dodatkowego wynagrodzenia za prac~ w porze nocnej,
4) nagr6d jubileuszowych.
5) zasilku na zagospodarowanie,
6) odpraw z tytulu rozwiqzania stosunku pracy,
7) odpraw z tytulu przejscia na emery tun;:,
8) dodatku za prac<tna wsi,
9) dodatkowego wynagrodzenia rocznego
okreslaj~ odpowiednie przepisy Karta Nauczycicla oraz przcpisy rozporz~dzenia,
a dodatkowego wynagrodzenia rocznego - przepisy ustawy z dnia ]2 grudnia 1997 roku
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikow jednostek sfery budzctowej (Oz. U.
NI'. 160 poz. 1080 ze zm.)
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3. Wysokose, warunki oraz zasady wyplacania nauczycielom dodatk6w
specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku 0 zmianie ustawy - Karta
Nauczyciela oraz 0 zmianie innych ustaw ( Oz. U. Nr 19 poz.239).

Rozdzial 11

Dodatek motywacyjny

§ 3.1. Na wyplat~ dodatk6w motywacyjnych dla nauczycieli przeznacza si~
maksymalnie 4,5% og61nej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.
Oodatek motywacyjny dla nauczyciela nie moze bye wyzszy niz 15% jego wynagrodzenia
zasadniczego.

2. Oodatek motywacyjny :
- dla dyrektora przedszkola nie moze bye wyzszy niz 5% wynagrodzenia zasadniczego
- dla dyrektora szkoly nie moze bye wyzszy niz 10% wynagrodzenia zasadniczego
- dla dyrektora zespolu szk61 nie moze bye wyzszy niz 20% wynagrodzenia zasadniczego

3. Nie przyznaje si~ dodatku motywacyjncgo nauczycielom przebywajqcym na
urlopach bezplatnych, wychowawczych, dla poratowania zdrowia oraz \v stanie nieczynnym.

4. Oodatek motywacyjny przyznaje si~ na czas okrcslony, nie kr6tszy niz 2 miesiqce
i nie dluzszy nizjeden rok szkolny.

5. Wysokose dodatku motywacyjncgo dla nauczyciela oraz okres jego przyznania
uwzg]~dniaj'lc poziom spelniania warunk6w, 0 kt6rych mowa w § 4 ustala dyrektor,
w stosunku do dyrcktora W6jt Gminy, w ramach posiadanych srodk6w finansowych
okrdlonych w planie finansowym szkoly.

6. Dodatek motywacyjny \vyplaca si(( z g6ry, w terminie wyplaty wynagrodzenia.
7. Dodatek motywacyjny nie wyplaca si~ za dni nieobecnosci w pracy z powodu

niezdolnosci do pracy wskutek choroby bqdi koniecznosci osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym czlonkiem rodziny, za kt6re nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie
za czas choroby lub zasilek z ubezpieczenia spolecznego.

8. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepelnym obowiqzkov.rym wymiarze zaj~e
dodatek motywacyjny wyplaca si~ w wysokosci proporcjonalnej clo wymiaru zatrudnienia.

§ 4.1. Ustala si<t nast~puj'lce szczeg610we kryteria przyznawania nauczycieJom
clodatku motywacyjnego:
I) lldokumentowane uzyskiwanie przez uczni6w, z U\vzgl«dnieniem ich mozliwosci oraz

warunk6w pracy nauczycicla, szczeg61nych osiqgni~c dydaktyczno-wychowawczych
potwicrdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, cfcktami egzamin6w
i sprawdzianow albo sukcesami w konkursach, zawodach, przeglqdach, olimpiadach, itp.,

2) skllteczne rozwi'lzywanie problemow wychowawczych uczni6w poprzez ksztaltowanie
postaw odpowiedzialnosci za wlasnac edukacj~, planowania wlasnej przyszloscL pracy nad
sobq oraz wlasciwych postaw moraJnych i spolecznych,

3) skllteczne przeciwdzialanie agresji, patologiom i lIzaleznicniom,
4) aktywnc i efektywne dzialania na rzccz uczni6w potrzebuj'lcych opieki,

z uwzgl~dnieniem ich potrzeb, w szczeg61nosci w stalej wsp61pracy z rodzicami,
wlasciwymi instytucjami i osobami swiaclcz'lcymi pomoc socjaln'l,

5) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystosci szkolnych, w tym zawod6"l
sporto\\rych i wycieczek szkolnych,

6) lIdzial w komisjach egzaminacyjnych, 0 ktorych mowa w przepisach w sprawie
warunk6w i sposobll oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w i sluchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianow i egzamin6w w szkolach publicznych,



obowi&.zuj&.cym prawem,
i oszcz~dne wydatkowanie
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7) opieka nad samorz&.dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
dzialaj&.cymiw szkole,

8) inicjowanie i stale prowadzenie nadobowi&.zkowych zaj~c pozalekcyjnych
i pozaszkolnych,

9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczeg61nie uzdolnionego,
10)adaptacja i praktyczne oraz skuteczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania

i wychowania we wsp6lpracy z organem sprawuj&.cym nadz6r pedagogiczny oraz innymi
instytucjami wspomagaj&.cymi.

2.Dodatkowymi kryteriami przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektor6w s&.:

1) prowadzenie polityki finansowej szkoly zgodnie z
przestrzeganie dyscypliny finans6w publicznych, celowe
srodk6w, racjonalne gospodarowanie maj&.tkiemszkolnym,

2) wymieme dzialania zmierzaj&.ce do wzbogacenia maj&.tku szkolnego i pozyskiwania
pozabudzetowych srodk6w finansowych,

3) skuteczne i oszcz~dne prowadzenia polityki kadrowej,
4) podejmowanie skutecznych dzialan w zakresie BHP,
5) stwarzanie warunk6w dla realizacji zadal1 okreslonych w lokalnej polityce oswiatowej.

Rozdzial III
Dodatck funkcyjny

§ 5. 1. Nauczycielowi, kt6remu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora
szkoly albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoly, przyslllgllje dodatek
fllnkcyjny w wysokosci:

Stanowisko Wysokosc dodatku funkcyjncgo micsi~cznie w zl.

Dyrektor przedszkola do 35 wychowank6w

powyzej 12 oddzia16w

Dyrektor szkoly/zespolu szk61 :

Wicedyrektor szkoly/zespolu szk61

do 6 oddzia16w

od 7 do 12 oddzia16w

od 300,- do 370,-

od 370,-

do 550,-

od 550,-

do 650,-

od 160.-

do 250,-

od 100,-

do 184,-

2. Dodatek fllnkcyjny w wysokosci ustalonej dla dyrektora szkoly przyslugllje r6wniez
wicedyrektorowi szkoly od pierwszego dnia miesiqca kalendarzowego nast~puj&.cego
po trzech miesiqcach nieobecnosci dyrektora szkoly z przyczyn innych niz urlop
wypoczynkowy .

3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiqca
nast~pujqcego po micsi'tcu, w kt6rym nastqpilo powierzenie stanowiska kierowniczego
lub sprawowanie funkcji, a jezeli powierzenie stanowiska lub sprawowanie funkcji nastqpilo
pierwszego dnia miesiqca - od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny nie przysluguje od pierwszego dnia miesiqca nast~pujqcego
po miesiqcu, w kt{)rym nauczyciel zaprzestal pelnienia obowi&.zk6w zwiqzanych
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowania fllnkcji, a jezeli zaprzestanie
pelnicnia obowiqzk6w nastqpilo pierwszego dnia miesi,~ca- od tego dnia.
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5. Wysokosc dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoly ustala W6jt Gminy, a dla

nauczyciela, w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmujqcego inne stanowisko
kierownicze - dyrektor szkoly.

6. W stosunku do nauczyciela, 0 kt6rym mowa w ust. 1, przyznaj'lc dodatek

funkcyjny nalezy uwzglttdnic wielkosc szkoly, jej strukturtt organizacyjnq, zlozonosc zadan
wynikaj'lcych z zajmowanego stanowiska, liczbtt stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki

pracy szkoly oraz warunki geograficzne, w jakich szkola funkcjonuje.
7. Dodatek funkcyjny wyplaca sitt z g6ry, w terminie wyplaty wynagrodzenia.

§ 6. 1. Nauczycielom realizuj'lcym dodatkowe zadania oraz zajttcia przysluguje
dodatek funkcyjny, z tym, ze nauczycielowi kt6remu powierzono:
1) wychowawstwo klasy:
a) za oddziallicz'lcy do 10 uczni6w - w wysokosci 25 zl,
b) za oddziallicz'lcy od 11 do 20 uczni6w - w wysokosci 50 zl,
c) za oddziallicz'lcy 21 i wittcej uczni6w - w wysokosci 70 zl
natomiast dodatek za:

2) funkcjtt opiekuna stazu w wysokosci 80 zl zajednego stazysttt·
3) funkcjt;: doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta - w wysokosci 2% sredniego
wynagrodzenia nauczyciela stazysty, 0 kt6rym mowa wart. 30 ust. 3 ustawy - Karta
NauczycieJa.

2. Wysokosc dodatku funkcyjnego, 0 kt6rym mowa w ust. 1, uwzgJ«dniaj'lc zakres
i zlozonosc zadaI1 oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor w ramach posiadanych srodk6w

tinansowych.

§ 7.1. Dodatek funkcyjny przysluguje odrt;:bnie za kazd'l sprawowanqfunkcjc; oraz
pelnione stanowisko.

2. Dodatk6w funkcyjnycb nie wyplaca sit( za dni nieobccnosci w pracy z powodu
niezelolnosci do pracy wskutck choroby b'ldZ koniecznosci osobistego sprawowania opieki
nad dzicckicm ]ub chorym czJonkiem rodziny, za kt6re nauczyciel otrzymujc wynagrodzenic
za czas cboroby Jub zasitck z ubezpieczcnia spolccznego.

Rozdzial IV

Dodatck za warunki pracy

§ 8.1. Zgodnie z postanowieniami art. 34 Ust. 1 K.N. nauczyciclom przysluguje
dodatck za kazd~ godziny przepracowanq \v trudn)'ch i llci::lzJiwych warunkach .

2. Wykaz trudnych warunk6w pracy stanowi'lcyc.:h podstaw~ do przyznania z tego

tytlllu doclatku okrcsh.\i'1 przepisy § 8 i 9 rozporzqdzenia.

~9. J. Wysokosc dodatku za prowadzenic zaj~c w warunkach pracy, 0 kt6rych mowa
w Ust. 1. lIstala si~ przcz zwit;:kszenie stawkj godzinowcj wynagrodzenia 0 5(10.

2. Vi razie zbicgu prawa do clodatku za trlldnc warllnki pracy i dodatku za lIciqzliwe
warunki pracy wyp!aca si\; obydwa te clodatki.

1. Dodatki za trudne i uciqzliwc warunki pracy wyplaca si~ za goclziny faktycznie
zrealizowane w warunkach truclnych i lIci::tz1iwych.

2. Dodatki za warunki pracy wyptaca si~ z dolll na podstawie c\videncji faktycznie

zrcalizowanych zajyc w warllnkach trucJnych i lIciq.zliwych.
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Rozdzial V

Dodatek za wyslug~ lat

§ 10. 1. Dodatek za wyslug~ lat przysluguje za okres urlopu dla poratowania zdrowia
oraz za dni, za ktore nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie , chyba, ze przepis szczegolny
stanowi inaczej. Dodatek ten przysluguje rowniez za dni nieobecnosci w pracy z powodu
niezdolnosci do pracy wskutek choroby lub koniecznosci sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym czlonkiem rodziny, za ktore nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasilek
z ubezpieczenia spolecznego.

2. Dodatek za wyslug~ lat wchodzi do podstawy wymiaru zasilku macierzynskiego.

3. Okresy pracy uprawniajctce do dodatku za wyslug~ lat okresla rozporzctdzenie.

4. Dodatek za wyslug~ lat przysluguje od pierwszego dnia miesictca po mleSlctCU,

w ktorym nauczyciel nabyl prawo do dodatku lub wyzszej stawki dodatku.

5. Dodatek wyplaca si~ z gory w terminie wyplaty wynagrodzenia.

Rozdzial VI

\Vynagrodzcl1ic za godziny pOl1adwymiarowe igodziny doraznych zast~pstw

§ 11.1. Wynagrodzenie za jednct godzin~ ponadwymiarowct i godzin~ doraznego
zast~pstwa oblicza si~ dzielctc przyznanct nauczycielowi stawk~ wynagrodzenia zasadniczego,
lqcznie z dodatkiem za warunki pracy. jezeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doraznego zast«pstwa odbywa si~ w warunkach trudnych lub ucictzliwych przez miesi~cznct
liczb~ godzin obowiqzkowego \vymiaru zaj«c nauczyciela.

2. Miesi~cznq liczblt godzin obowi'tzkowego wymiaru zajyc. 0 ktorym mowa w ust.l
ustala si~ mnozqc tygodniowy obowictzkowy wymiar zajltc nauczyciela przez 4,16
z zaokr<tgleniem do pelnych godzin, w ten spos6b, ze czas zaj~c do 0,5 godziny pomija si~,
a co najmniej 0,5 godziny liczy si~ za pelnq godzin«.

3. Wynagrodzcnie za jednct godzin~ ponadwymiarowct i godziny doraznego zast~pstwa
realizowanq z innego wymiaru zaj~c niz wymiar obowiqzkowy, oblicza si~ dzielctc przyznanq
nauczycielowi stawk~ wynagrodzenia zasadniczego, lqcznie z dodatkiem za warunki pracy,
jezeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraznego zast~pstwa odbywala si~
w warunkach trudnych lub llcictzliwych, przcz miesit(cznq liczb« godzin obliczonq zgodnie
z zasadq okreslonct w ust. 2 z wymiaru zaj~c obowi,tzkowcgo.

4.Wynagrodzcnie za jednq godzin~ ponadwymiarowq i godzin~ doraznego zast~pstwa
zrealizowanq przcz nauczycieli. ktorym obnizono tygodniowy obowiqzkowy wymiar godzin
lub zwolniono z obowiqzku ich rcalizacji, oblicza si<;dziclqc przyznan<t nauczyciclowi stawk~
wynagrodzcnia zasadniczego, lqcznie z dodatkiem za \varunki pracy, jezeli praca w godzinach
ponadwymiarowych oraz doraznego zast~pstwa odbywala sit( w warunkach trudnych lub
ucictzliwych, przez miesi«cznct liczb« godzin tygodniowego wymiaru zajt(c ustalonego
zgodnie z art. 42 ust.3 KN w tabeli lp.3.
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5. Warunki zachowania lub utraty prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane

godziny ponadwymiarowe okreslaj'l odpowiednio przepisy ustawy Karta Nauczyciela
i ustawy Kodeks Pracy oraz rozporz'ldzenia wydane na podstawie tych ustaw.

§ 12.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dorazne zast~pstwa rozlicza si~
w okresach miesi~cznych.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dorazne zast~pstwa wyplaca si~
z dolu na podstawie ewidencji zrealizowanych godzin doraznych zast~pstw, oraz ewidencji
godzin ponadwymiarowych zrealizowanych lub niezrealizowanych z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia, prowadzonej przez dyrektora szkoly lub plac6wki.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zaj~c pozalekcyjnych uj~te
w arkuszu organizacyjnym szkoly ustala si~, jak za godziny ponadwymiarowe.

PRZE7EI~ZI\CY
my

Podbilski
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Zal~cznik Nr 2
XXXIV/273/2012
Rady Gminy Fredropol
28 listopada 2012 roku

Regulamin okreslaj~cy wysokosc oraz szczegolowe zasady przyznawania
i wplacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

§ 1.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie nizszym niz polowa
tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin w szkolach prowadzonych przez Gmin~
Fredropol i posiadajqcemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysluguje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokosc nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zaleznosci od liczby os6b
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesi~cznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 1 zl,
2) przy dw6ch osobach w rodzinie - 2 zl,
3) przy trzech osobach w rodzinie - 3 zL
4) przy czterech i wi~cej osobach w rodzinie - 4 zJ.

3. Do czlonk6w rodziny, 0 kt6rej mowa w ust.2, zalicza si~ nauczyciela oraz wsp61nic
z nim zamieszkujqcych:
1) wsp6lmalzonka,
2) dzieci pozostajqcych na jego wylqcznym utrzymaniu do ukoI1czcnia 18 roku zycia lub do

ukonczcnia 25 roku zycia - jezeli pobiera nauk~ w fonnach szkolnych i nie osi<llia
zadnych dochod6w.

4. Nauczycielowi i jcgo wsp6lmalzonkowi, b~dqcego takZe nauczyciclem, stale z nim
zamieszkujqcemu, przysluguje tylko jedcn dodatek micszkaniowy, w vvysokosci okrdlonej
w ust. 2. malzonkowic wsp61nie okresiajq pracodawcy, kt6ry b~dzic im wyplacal dodatek.

§ 2.1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje si~ na wniosek nauczyciela,
a w przypadku nauczycieli, 0 kt6rych mowa w § 1 ust. 4, na ich wsp61ny wniosek
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi \V6jt Gminy.
3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysluguje nauczycielowi:

1) niezaleznie od tytulu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiqca nast~pujqccgo po miesiqcu, w kt61'ym nauczycicl zlozyl
wniosek 0 jego p1'zyznanie.

4. Nauczycielski dodatck mieszkaniowy przysluguje w okresie wykonywania pracy,
a takzc w okresach:

1) nie swiadczenia pracy, za ktorc przyslugujc wynagrodzenic,
2) pobierania zasilku z ubezpieczenia spolccznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego przewidziancgo w odr~bnych przepisach,
4) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,
5) pozostawania w stanie nieczynnym.

§ 3.1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wyplaca si~ w okresach miesiycznych .

2. Nauczycielski doclatek mieszkaniowy wyplaca si~ z dolu w terminie wyplat
skladnik6w wynagrodzenia platnych z doll!.
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Zal~cznik Nr 3
XXXIV/273/2012
Rady Gminy Fredropol
28 listopada 2012 roku

Regulamin okreslaj~cy wysokosc i warunki wyplacania nagrod ze specjalnego
funduszu nagrod za osi~gni~cia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli

§ 1.1. Zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela tworzy silt specjalny fundusz nagr6d dla
nauczycieli za ich osi'illni«cia dydaktyczno- wychowawcze, na kt6re przeznacza silt
w budZetach szk61 i przedszkoli } % planowanych rocznych wynagrodzen osobowych
nauczycieli.
2. Ustala silt nast«puj,!cy podzial funduszu, 0 kt6rym mowa w ust.}:

- srodki do dyspozycji dyrektor6w szk61 i przedszkoli - 80%
- srodki do dyspozycji organu prowadz,!cego - 20%

3. Nagrody przyznawane s,! w z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczeg6lnie
uzasadnionych przypadkach nagroda moze bye przyznana w innym terminie.

4. Nagroda moze bye przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szko1c lub
przedszkolu co najmniej } roku.

5.Nagrody ze spccjalnego funduszu nagr6d maj,! charakter uznaniowy. Oznacza to,
ze jej przyznanie jest uzalcznione od szczeg6lnych osi'illni~e w pracy dydaktycznej,

wychowawczcj i opiekUllczej.
6. Nagroda moze bye przyznana nauczycielowi posiadajqcemu dobr,! ocen« pracy oraz

spelnia odpowiednio co najmniej 3 z nastttpuj,!cych kryteri6w:
W zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej:

osiqga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach
uczni6w przeprowadzonych przcz okr~gow(t komisjy cgzaminacyjna,
osiqga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem sitt uczni6w
do udzialu w wojew6dzkich olimpiadach przcdmiotowych, zawodach, konkursach,

podejmuje dzialalnose innowacyjn,! \V zakrcsic wdrazania nowatorskich metod
nauczania i v.'Ychowania.
prowadzi urozmaicon,! dzialalnose wychowawcza w klasie , szkole, przedszkolu
posiada udokumentowane osi'illniycia w pracy z uczniami zdolnymi lub uczniami
majqcymi trudnosci w nauce.

W zakresie pracy opiekunczej:
rcalizuje zadania zwiqzane z zapewnieniem bezpieczenstwa uczmoll1 w czaSle
zajtte organizowanych przez szkol~,
stafa siy zapewnie pomoc i opieky uczniom byd,!cym w trudncj sytuacji materialnej
i zyciowej,
organizuje wsp61pracy szkoly z rodzicami, organizacjami w zakresie zapobiegania
i niedostosowania spolecznego dzieci i mlodziczy,
organizuje wsp61practt z plac6wkami kulturalnymi, naukowymi, oraz zakladami
pracy celem organizacji imprez dla dzieci.

W pozostalym zakresie:
udzielanie sitt w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego.

prowadzenie lckcji kolezellskiej
pomoc w adaptacji zawodowej nauczycielom podejmuj,!cym prac~ w zawodzie
nauczyciela.
pdnienie funkcji wynikajqcych ze statutu szkoly,
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czynny wsp6ludzial w przygotowaniu planu pracy szkoly oraz dokument6w waznych
dla funkcjonowania szkoly.

7. Nagrod~ dla nauczyciela przyznaje dyrektor z wlasnej inicjatywy po zasi~gni~ciu
opinii rady pedagogicznej.

8. Dyrektor szkoly lub przedszkola r6wniez moze otrzyma6 nagrod~ za ww. osi~ni~cia
lub za uzyskiwane znaczetcych efekt6w w zakresie:

osi~ania przez szkol~ lub przedszkole dobrych wynik6w nauczania
wychowania,
udzial uczni6w w konkursach, olimpiadach i zawodach mi~dzyszkolnych,

wojew6dzkich i krajowych,
bardzo dobrej organizacji pracy szkoly lub przedszkola,
dbanie 0 infrastruktur~ szkoly lub przedszkola,

umiej~tne gospodarowanie srodkami finansowymi oraz pozyskiwanie
dodatkowych srodk6w finansowych,
inicjowanie r6znorodnych dzialan rady pedagogicznej sluzetcych podnoszeniu
jakosci pracy szkoly lub przedszkola.
prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkoly,
nawiqzywanie wsp6lpracy ze szkolami krajowymi i zagranicznymi.

9. Nagrod~ dla dyrektora przyznaje W6jt Gminy z wlasnej inicjatywy, betdz na
wniosek organu nadzoru pedagogicznego.

10.Wnioski 0 przyznanie nagrody sklada si~ w sekretariacie Gminy w terminie nie
p6zniejszym niz 4 tygoclnie od przyznania nagrody.

II.Dccyzje 0 przyznaniu i vvysokosci nagrody podejmuje W6jt samodzielnic.
12.0soby kt6rym przyznano nagrod~ S'l powiadomione 0 tym i kopi~ pisma wraz

z uzasadnieniem nagrody umieszcza si« w aktach osobowych nauczyciela.
13.Wnioski rozpatrzone negatywnie nic wymagaj'-1uzasadnicnia.

~ 2.]. Ustala si« nagrody ze spccjalncgo fllnduszu nagr6d 0 kt6rych ll10wa
\V § 1 \Vwysokosci:

a) nagroda organll prowadz'-tcego w kwocie nic mniejszcj niz 1000 zl.
b) nagroda dyrektora w kwocie nie mniejszej niz 500 zl.

~ 3.1. Uchwala wchodzi w zycie po 14 dniach od dnia
Urz~do\Vym Wojcw6dztwa Podkarpackiego z
od 1 stycznia 2013 roku.

ogloszenia \V Dzienniku
moc,-l obowi:lzywania

PRZ~~CY.%f ~odbilski


