P,-4, D A Gr\4rNtY
t-i3 trovrice Wielkie
Uchwala Nr lV/38/2019
Rady Gminy Pietrowics Wielkie
z dnia 21 stycznia 2019r.

w sp6wie okre6lenla regulaminu wynagradzania nauczycieli zal.udnionych w przed5zkolach
iszkolach prowadzonych przez Gmine Pletrowice Wielkie

Na podslawie art. '18 ust. 2 pkt 15, art. 40 usl. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samoe qdzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 poz. 994 z pdzn. zm.), art 30 ust 6 i 6a, art. 49
usl. '1 pkt 1 i ust. 2 oraz gl d pkt 1 ustawy z dnia 26 slycznia 1982 r. -Karta NauczyEiela (lekst jedn.:
Oz. U. z 2018 t. Wz 967 z p62n. zm.) - po uzgodnieniu ze zwiqzkami zawodowymi zrzeszaiqcymr

t

nauczycaeli.

Rada Gminy uchwala, co nastQpuje:

s

1.

Okresla sie regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

w

przedszkolach

i

szkolach

prowadzonych przez Gmine Pietrowice Wie kie, stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly.

s2.

Traci moc Uchwala Nr )qU235/2009 Rady Gnr ny Pietrowice Wielkie

z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i plac6wkach
oswiatowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Pietrowice Wielkie.

s3.
Wykonanie uchwaly powieza sie W6ilowiGminy Pietrowice Wielkie

s4.
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienn ku lJrzQdowym Wolew6dztwa Slqskiego iwchodziw zycie z
dn em 1 marca 20'19 r.

PRZEWOON

(},",

RADY GMINY

Zalqcznik do Uchwaly Nr lV/38/2019
Rady Gmlny Pi€trowice wielkie
z

dnia 21.0'1.2019

REGULAMIN

wynagradzanla nauczycieli zatrudnionych w pJzedszkolach I szkolach prowadzonych przez
Gmlne Pietrowice Wlelkie
Rozdzial I
Wysoko66 stawek i szczeqolowe wanrnki przvznawania dodatk6w za wysluge lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za pracQ w trudnych I uciailiwych warunkach

S 2. Dodat6k za wysluge lat
Nauczycielom pzysluguje dodatek za wysluge lat w wysokoSci 1% lrynagrodzenia zasadniczego za
ka2dy rok pracy, wyplacany w okresach miesiQcznych poczynajEc od czwartego roku pracy, z tym 2e
dodatek ten nie mo2e p%ekfoczy' 20o/o vynagtodzenia zasadniczego oraz:
l1l za okres urlopu dla poratowania zdtowaa otaz za dni, za kt6re nauczyciel olrzymuje
wynagrcdzenie, chyba, 2e przepis szczeg6lny stanowi anaczei;
2) za dni nieobecnosci w pracy nauczyciela z powodu naezdolnosci do pracy wskutek choroby lub
koniecznosci osobistego sprawowania opiek nad dzieckiem lub chorym czlonkiem rodziny, za
kl6re nauczyciel otrzymlje wynagrodzenie lub zasilek ubezpieczenia spolecznego, z
wylaczeniem zasilkLr maciezydskiego.

z

S 3. Dodatok motywacyjny
Dodatek motywacylny przyznaje sre nauczycielowi speiniajacemu co na.jmnaq ltzy

z rizei
1.
wymienionych warunk6w.
2. Wysokosd dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, uslalana jest w oparciu o nastepujqce kryteria:
1) uzyskiwanie osiqgniQe w realizowanym procesie dydaktycznym i wychowawczoopiekuiczym:

a)

uzyskiwanie przez uczni6w z uwzglqdnieniem ich mo2liwosci oraz warunk6w pracy
nauczyciela dobrych osiqgnie6 dydaktyczno-vlychowawczych potwierdzonych wynikemi

klasyfikacji lub promocjl, efeklami egzamin6w

b)

c)
d)

e)

0

i

sprawdzian6w albo sukcesami w

konkursach, zawodach, olimpiadach i inllych;

umiejQtne rozwiqzywanie problernow wychowawczych uczni6w

we wsp6lpracy z

rodzicami;
osiqgniQcia pracy z uczniem rnalqcym trudnosciw nauce;
dobre i pelne rozpoznanie Srodowiska wychowawczego uczni6w, aktywne
dzialanie na zecz uczni6w potrzebujqcych szczeg6lnej opieki;
organrzowanie 162nych torm zajec w czasie wolnym od nauki dla uczni6w;

i

ich

efektywne

wspierane iinspirowanie rozwoj! uczni6w, ksztaltowanie ich samodzielnosc, rozwiianie
uzdolnren i zainteresowan.

pedagogicznych, skutkljqcych efektami w Procesie
ksztalcenia i wychowania:
a) wystepowanie z propozycjami wprowadzenia rnnowacji pedagogicznych oraz aktf,vne
wlEczanie siQ w proces wprowadzania tych innowacii;
b) uzyskiwanie wymiernych efekldw w procesre ksztalcenia I wychowania wskulek

2) wprowadzani€ innowacji

3)

wprowadzenia innowacii pedagog cznych;

zaangatowanie w realizacjg czynnoscl i zajQ6, o kt6rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
Karty Nauczyciela:
a) aklywne wlqczanie sre do organizacii r62nych zajqc opekuiczych i wychowawczych
wynikajqcych z potrzeb i zainteresowai uczni6w,
b) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajSa pozalekcyjnych rozwijajqcych
/arnleresowanra r uzdolnienrd Lczni6w:
c) aktnvne wlEczanie sip do organizacli mprez i uroczysloscr szkolnych, Srodowiskowych
oraz ich inicjowanie;

d)

e)

f)
4)

9)

d)
€)

majEcymi na celu

Scista wspOlpraca

z

rodzicami

w

zakresie nauczania, wychowania iprofilaktyki

zdro\ /'otnei;

sprawowanie opieki nad samorzqdem uczniowskim oraz organizaciami uczniowskimi
dziafajqcymi na terenie szkoly,
praca w komisjach izespolach.

pozyskiwanie Srodk6w zewnetrznych {pozabudzetowych) oraz umiejetne i w}asciwe lch
wykorzystanie;
wsp6lpraca ze wszystkimi spolecznymi organami szkoly,
wsp6lpracy ze Srodowiskiem lokalnym i organazacjama pozarzqdowymi;

roallzowanie w szkole zadai odukacyjnych, wynlkaiqcych z przyiQtych przez otgan
prowadzqcy prioryt.t6w w realizowanei lokalnel polityce o6wistowei:
a) aktywne w,lqczanie siq w realizacje zadat edukacyjnych wynikajqcych z przyjetej gminnej

b)

c)

d)
e)
3.

i insMucjami

poradnictwo, p'ofrlaktyk9 i pomoc uczniom;

szczeg6lnie etektywne wypelnianle zadad i obowlqzk6w zwiqzanych z powleEonym
stano\rriskiem:
a) skuteczne zazEdzanie szkolq zapewniajqce caagly rozwoi i podnoszenie jakosci pracy _
wylik6w nauczania:
b) tw6rczej wsp6lpracy z organamiGminy;

c)

5)

wspolpraca ze Srodowiskiem lokalnym, z organizacjami

polityki oswiatowel;
prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z obowiqzuiqcymi przepisami prawa w oparciu o
qminnq polatyke oswiatowe;
podejmowanie dziala6 innowacyjnych dla osiqgniecla wysokiej jako6ci pracy szkoly;
aktylvne wlEczanie sie w realizacje zada6 i skuteczne podejmowanie inicja$..v istotnie
zwiekszajqcych udzial i role szkoly w organizacji imprez i uroczystosci szkolnych w
Srodowisku lokalnymi
aktywne wlqczanie sie iwsp6lpraca z instytucjami i organizecjami dzialalqcymi na rzecz
pzeciwdzialania agresji, palologii i uzaleznienrom w6r6d dzieci i mlcldziezy;

WysokosC dodatku motywacyjnego dla dyrektora ustala W6jl Gminy Pietrowice Wielkie w
wysokoscr od 600 ?l do 1 500 zl miesi9cznie.
Wysokos6 dodatku motylvacyjnego d a wicedyrektora ustala dyrektor w wysokosci od 300 zl do
1 500 zl miesiecznie.
Wysokosc dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor w wysokosca od 30 zl do 1 500

4.
5.
zl miesiqcznie.
6. Oodatek motywacyjny przyznaje si9 na czas okreslony nie kr6tszy n 2 2 maesiqce i nie dluzszy ni2
6 miesiqcy.
7. W razie Ealizaqi peez szkole prolektu finansowanego lub wsp6ltinansowanego ze Srodk6w
z budzetu Unii EuropejskGi lub innych Srodk6w finansowych niepodlegajqcych
zwrolowi, wysokosC dodatku motylvacyjnego dla os6b, o kt6rych mowa w ust. 3-5
pochodzqcych

zaanga2owanych w realizaclQ tego projektu, moze byd wy2sza ni2 okre6lona w !st. 3-5 iednak nie
pEekraczalqca kwoty 2 500 7l miesiecznie.

S 4. Dodatok funkcyjny

'1.

Tabela dodatk6w funkcyjnych dla nauczycieli pelniqcych funkcje kierownicze:

Lp.

1

Stanowisko kierownicz€
Dyrektor szkoly,
Przedszkola,
Zespolu,

yrektor szkoly podslawowej

2

Liczba
wychowank6w/uczni6w

Kierownik Swietllcy

o

un sta2u

kwota

do 100
101-200
201-300

T.000 00
1 100 00

powYzei 300
do 100

1 500,00 zl

21

z1

1 300 00 zl

101-200
201,300
300

3

Miesieczna

400,00
500,00
650,00
750.00
200,00
50.00

zl
zl
zl
zl

5

Wychowawca klasy, oddzialu

6.

Doradca melodyczny

2.
3.
4.
1.

5,- zl od ucznia jednak nie mniei ni2 50 21
do 8% otrzymylvanego przez nrego

wynagrod2enia zasadnrczego.

Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaie w6jt Gminy.
Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora, nauczyciela oraz os6b zajmuiqcych inne stanowiska
kierownicze pl.zyznaje dyreklor szkoly
Aktualizacja dodatku o kl6rym mowa w usl. '1 poz. 5 nastQpuje od Pierwszego dnia miesiqca
nastepujecego po miesiqcu, w kt6rym nastqpila zmiana ilosci uczni6w

S 5. Dodatek za prace w trudnych i uciqiliwych warunkach
Nauczycielom pracujqcym w trudnych warunkach pzysluguje dodatek za warunki pracy, w
szczeg6lnosciza:
1) indywidualne nauczanie dziecka w domu zakwalifikowanego do ksztalcenia specjalnego
wys,okoscr S zl za pzepracowanq godzine zaiec,

2)

-

w

prowadzenie zaje6 re,.validacyino - wychowawczych indywidualnych z dzieckiem
uposledzonym umysiowo w stopniu glebokim _ w wysokosci 8 zl za pzepracowanq godzine

zqQc,

2. prowadzenie zaje6 dydaktycznych w klasach lqczonych z wylqczeniem za,e6 wychowania
fizycznego w szkolach podstawowych przysluguje dodatek - w wysokosci 10 zl,
3. lJstala siQ dodatek miesieczny za pracQ w warunkach uciq2liwych w wysokosci 30 zl
.

Rozdzial ll Szczegolowe warunki obliczania i lvvolacanla wynagtodzsnia
za godziny ponadwymiarowe i za godziny dorainych zastQpstw.

s6.
'1.

Wynagrodzenie za jednq godzine ponadwymiarowE i godzinQ doraznego zastepstwa ob icza sie,
dzielqc przyznanq nauczycielowi slawkp wynagrodzenia zasadniczego (lqcznie z dodalkiem za
warunki pracy, jezeli praca w tej godzinie zostala zrealizowana w warunkach uprawn ajQcych do

dodatku) pzez mieslgcznE liczbe godzin tygodniowego obowiqzkowego wymiaru zaje6,
ustalonego dla rodzaju zajqC dydaktycznych, wychowawczych lub opiekunczych reallzowanych w

2.
3.

ramach godzin ponadwymiarowych lub dora2nego zastepstwa nauczyciela.
IvliesiQcznq lczbe godzin tygodniowego obowiqzkowego lub realizowanego wymiaru zaied
nauczyclela, uzyskuie sie mnozqc odPowiedni wymiar zal86 nauczyclela peez 416 z
zaokrqglenrem do pelnych godzin w ten spos6b, 2e czas pracy zajQ6 do 0,5 godziny pomija sie, a
co najmniei0,S godziny liczy sie 2a pelnq godzinQ
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dorainych zastepstw wyplaca s I zgodnie z art 39
ust. 3 i4 Ka y Nauczyciela

Rozdzial lll Wysokos6 i warunki wyplacanla nagr6d

s7.

1.

2.

3

Tworzy siQ fundusz przeznaczony na nagrody dla nauczycieli stanowiqcy 1% planowanych
rocznych wynagrodzefi osobowych, bedqcy w dyspozycji organu prowadzqcego a dyreklora
szkoly
Funduszem nagrdd dysponujq:
1) organ prowadzqcy na'Nagrode W6jta" w wysokosci20o/o 6rodkdw, o kt6rych mowa w usl. 1,
2) dyrektor na "NagrodQ dyrektora" w wysokoscr 80% Srodkdw, o kl6rych mowa w ust. 1;
Nagroda ma charalter u2naniowy i mo2e byc pr?yznawana nauczycleloff za'
1) zajecia dydaktyczne, a mianowicie:

w

a)

osiqganre wymiernych efekt6w

b)

konkursach, zawodach, olimpiadach i innych,
osiaganie wysokich efekt6w egzamin6w i sprawdzian6w;

c)
d)

pracy dydaktycznej uwiericzonych sukcesami w

wprowadzanie innowacli pedagogicznych, skutkujqcych uzyskiwaniem wymiernych
efekl6w w procesie ksztalcenia ilvychowania
wykazyrvanie sie pomyslowosciq i inlciatywE w stosowaniu r6znych form, metod i srodkow
celem altylviTowan a uczn 6w w p ocese l.auczania:

2) zajqcia wychowawcze i opiekuicze, a mianowicie:

a)

b)

c)
d)
e)

t)

g)

i organizowanie uroczystosci szkolnych lub arcdowiskowych,
imprez kulluralnych, sportowych i wypoczynkowych;
wspolpraca ze Srodowiskiem lokalnym - rodzicamt, radq szkoly, radq rodzic6w, organami
samorzqdowymi, instytuciami r62nego rodzalu organizacjami celem wspomagania
dzialalnosci slatutowej szkoly oraz plomowane gmrny'
podejmowanie dzialah uzyskiwanie efekt6w w zakresie dzialad zapobiegajQcym
uzale2nieniom, palologri r agresjiw6r6d dzieci i mlodzE2yi
wzorowe pzygotowanE

i

i

prowadzenie dzialalnosci majEcej na celu zwalczanie zjawisk patologicznych oraz
powodujqcych zagro2enie dla bezpieczeistwa uczni6w;
zapewnienie uczniom bezpieczehstwa zar6wno w szkole w drodze do szkoly i ze szkoly;
organizowanie opieki i pomocy uczniom bQdqcym w trudnej sytuac,i 2yciowej lub
materialnej;

umiejQtnosd pozyskiwania Srodk6w tinansowych

z

t62^ych

t6del oraz umiejQtne

i

racjonalne ich wydatkowanie;

4. Dyrektor przyznaje nagrodq dyrektora w wysokosci od 25o/o do 100ok wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela sta2ysty, magistra z przygotowanrem pedagogicznym.
5. W6jt przyznaje nagrode w6jta w wysokosci od 40% do 200% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela sta2ysly, magiska z pzygotowaniem pedagogicznym.
6. Nagrody, o kt6rych mowa w usl 4 i 5 przyznawane sq z okazii Dnia EdukacJa Narodowej

W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodq W6jta Gminy noze ptzyzna' nairczycielowi

7.

8.

nagrodq w innym czasie.

Nagrody, o kt6rlch mowa
dolyczy lub na wniosek:

w ust. 4 i 5 sq przyznawane z iniciatywy organu, kt6rego

nagroda

dyreklora szkoly,
Rady Pedaqoqicznej,
organizacj zwiqzkowej dzialajqcej na lerenie szkoly,
inspektora ds. oswaty Urzqdu Gminy.
Nagroda w6lta przyznawana jest dyrektorom szkoly oraz nauczycielom na pisemny uzasadniony

