
UCFIWAŁA NR |Xl 5l, l 2019
RADY GMINY STUPSK

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
aodatt<ów za wysługę lat, motywacyjnego, funkryjnego, za warunki pracy oraz

szczegółowe warunki obliczania i w;płacania wynagrodzeniaza godziny ponadwYmiarowe

i dońźnych zastępstw naucrycielom publicznych szkół podstawowych ProwadzonYch
przez Gminę Stupsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnYm (Dz.

u. Źzotgr. poz. 506 zpóźn. zm.), art.30 ust. 6,6a, art.49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawY z dnia

26 sĘczniaiggz r. _KartaNauczyciel a(Dz.IJ. z2Ot8 t. poz.967 zpóźn. zm.),rozporuądzenia

Ministra Edukacji Narodowej i- Sportu z ,dnia 31 stycznia 2005r. w sPrawie wYsokoŚci

minimalnych stawęk wynagrodzónia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków

przyznawańa dodatków dó wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagta&zania za Pracę w dniu

*ofuy* od pracy (Dz. U. 
-, 

iotą r. poz. 416 zę zm.) po uzgodnieniu ze rwtązkani

,u*oto*y*i'zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Stupsk uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się ,,Regulamin określający wysokość oraz szazęgółowe waruŃi PrzYznawańa
dodatków 

"u 
*yrł.rgę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy otaz szczegółowe

warunki obliczanial- wypłacania *}rragrodzenia za godziny ponadwymiarowe i dorŹnYch

zastępstw nauczycielo* publi."nych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę StuPsk"

stanowiący zńączńk do niniej szej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stupsk.

§3.

Traci moc uchwała Nr XXIIVL29120O9 Rady Gminy Stupsk z dnia 18 kwietnia 2009r. w

sprawie określenia Regulaminu szczegółowych waruŃów ptzyznawańa dodatków do

wynagrodzenia zasadniczego otaz szczegółowych warunków obliczania i wyPłacania

w}nagrodzeńazagodziny ponadwymiarowe oraz godziny dorńnych zastępstw dla nauCzYcieli

,ut-dniorrych w publiczn}ch szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę StuPsk

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z2009r. Nr 84, poz.2263).

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Woj ewództwa Mazowieckiego.

Dzienniku

PaZEW

l



Y

Zńącznkdo Uchwały Nr IX/51/2019

Rady Gminy Stupsk
z dnia 79 czerw ca 20 1 9 roku

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki pr?|/znawilnia dodatków za

wy§ługę lat, motyliu",;o"go, runr<cyjncgo, 
"-u 

,"u..,oki prac| oraz szczegółowe warunki

obliczania i wypłacania wynagrodr"ńu' ,u godziny-ponadwymiarowe i doraźnych

zastępstw nauczycielo- p,rńi.^v"h szkół podrt"*o*ych prowadzonych przez Gminę

§tupsk

Rozdział 1.

POSTANOWIENIAWSTĘPNE

§1.
1. Ilekroó w Regulaminie dla nauczycieli okrJslającym wysokoŚÓ dodatków do wlmagrodzenia

zasadńczego otaz szczegółowe warunki ,ich ptzyznawania, wynagrodzenia za godziny

ponadwymiarowe i doraźn}ch zastępstw w puuticznyón szkołach podstawowych prowadzonych

iłr""Gminę Stupsk, zwanym dalej ,,Regulaminem" jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela _ rozumie się przez to ustawę z dńa 26 sĘcznia I982L _ Karta

Ńauczyciel a (Dz. IJ . z 2018r,, poz, 967 z późn, zm,).;

;;i::ł:;,;rx;*: rozumie si ę przezto'*rp,ooąńenie Ministra Edukacji Narodowej i SPortu
-:*^1_.,^L otąrrrplr *.r"naorodZenia:":,"3:Źl'T##fi il"..-H;;;";iolos.iminimalnyctrstawe5wynagrodzenia| -7 ^ -7^11-A-,, ,{^ ,,^-o*^r{zenia

:":#ł"::r""'r1"|,fi"r"ieli, ogólnych warunkó* prryrnawania dodatków do wYnagrodzenia
,,1 ^-^^-./T\- TT -lfi1 Ąr naz 416#3ffiió ;'#'iló ;#;;i"";;;;;; * ani , *ók y- od pracy (Dz. U. z2014r., Poz. 416

zpóźtl,. zm.);
'rff;"i::;naIeży przezto rozrrmie ć: oddziałprzedszkolny, szkołę podstawową, dla których

oigurr.. prowadzącym jest Gmina !'lĘ,k,
ł)"wOjcie - na\eży przeŹto roz,lmieó Wójta Gminy Stupsk,

5) dyrektorze lub wicedyrekt orzę - naiezy ptzęz to rozumieó dyrektora jednostki, o której

mowa w pkt.3,

6) nauczycielu _ należy przęz to rozumięć równiez wychowawcę i inrrego pracownika

pedagogiczn"go "ńdrriórrógo 
w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt,3,

łl r.ri.ii - nńrv ptzezto rozumieótŃłże oddziń lub grupę,

8) uczniu _ na1eży przezto rozumie ó iczniaszkoły ń w}chowanka oddziału przedszkolnego,

9) tygodniowym obowiązkowym wymiuń eodrrn __nil"zy przęz to_ _rozumieó 
tygodniowy

obowiązkowy wymiar godzin,o którym.rro*u=* art. żust. 3 i 7 Karty Nauczyciela,

§2.
1. Regulamin określa:
i; *y'rotosó stawek oraz szczegółowe waruŃi ptzyznawalia dodatków:

- za wysługę lat,
- mo§łvacyjnego,
- funkcyjnego,
- za warunki Prac'' 

Lzęńa za godziny ponadwymiarowe
2) szczegółowe waruŃi obliczania i wypłacania wynagroc

i doruźnę zastępstwa.



RozdziaN2.
DODATEK ZAWYSŁUGĘ LAT

§3.
Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych
w art. 33 ust. 1 ustawy KaĄ Nauczyciela, § 7 tozporządzenia i na warunkach okreŚlonych w §

4 niniej szego Regulaminu.
§4.

1. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysfugę lat oraz wysokość tego dodatku,

w formach o jakich mowa w § 7 rozporuądzenia dokonuje:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi szkoĘ - wójt.
2. Udokumentowanie prawa do określonej wysokości dodatku za wysługę lat następuje na

podstawie oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych ich kopii bądź odPisów.

§5.
1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) pobząwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendażowego następującego po miesiącu,

* który- nauczyciel nńył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie

nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za-dany miesiąc, jeżelinńycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od

pierwszego dnia miesiąca.
2. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 3.
DODATEK MOTYWACYJNY

§6.
1. WaruŃiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie w okresie

poptzedzającpprzy7nanie dodatku przynajmniej jednego zńżĄ podanych kryteriów:
1) uzyskanie szczegóInych osiągnięć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych:
a) uzyskanie ptzezuczniów zuvłzg\ędnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej

dobrych osiągnięó dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych dobrymi wynikami
klasyfikacji lub promocji, wysokimi efektami egzarlinów i sprawdzianów albo sukcesami
w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.,
b) umiejętność rozwiązywarria problemów wychowawczych uczniów we współpracy
zrodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczęgo uczniów, aĘwne i efektywnę dzińańe na

rzeczuczniówpotrzebującychszczegóInejopieki,
2) Jakośó świadczonej pracy, w tym zńązanej z dodatkowym zadaniem lub zajęciem:
a) systematycznęiefektywne przygotowanie się i wypełnianieprzydzieIonych obowipkóą
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
c) wzbogacenie własnego warsźatu pracy,
d) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawnośó powierzonych pomocy dydaktycznych oraz

innych utządzei szkolnych,
3) zaangńowanie w realizację czyrurości i zńń określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 KaĘ
Nauczyciela:
a) inicjowanieiudzińw organizowaniu imprezi uroczystości szkolnych,przedszkolnych,
b) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi orgartizacjani uczniowskimi dziŃającymi



Y.-

na terenie szkoły,
c) prowadzenie lekcji otwartych, kolezeńskich lub innych form akty,nmości w ramach
wewnąttzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) inicjowanie i stałe prowadzenię nadobowiązkowych zĄęópoza|ekcyjnych i pozaszkolnych,
e) skuteczne kierowanie rozwojem uczńa szczególńe uzdolnionego,
f) podejmowanie inicjatyw istotnie nitększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym,
g)rcatizacjadziałafiwpływających na przeciwdziałanie agresji, patologiom iuzależńeniom,
h) aktywny udziałw realizowaniu innych zadń statutowych placówki oświatowej.
2. Podstawąprzyznańa dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły jest spełnienie w okresię
poptzedzającpptzy7rlanie dodatku ptzynajmniej jednego zńżej podanych kryteriów:
1) pozyskiwanie środków pozabldżetowych oraz umiejętnośó ich właściwego wykorzystania na

cele szkoły,
2) rcalizacja zadń i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w
środowisku lokalnym,
3) podejmowanię działń zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie

gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadńdydaktyczno-wychowawczych,
4) podejmowanie dziŃaftw zakresie sprawności organizacyjnej w realizacjizadań szkoły:
- dyscypliny pracy, podziŃu zadń, tęrminowo ści realizacji zadń i zarządzei,
- podejmowaniadziałńmotyvrujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszęniakwalifikacji
zawodowych,
- polityki kadrowej,
- organizowania konferencji szkoleniowych,
- współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
- podejmowania innych działńmających na celu promowanie szkoły;
5) podejmowanie dzińaf.w zakresie efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
- osiągnięó uczniów: naukowych, sportowych, aĘstycznych w skali regionu, wojewódźwa,
kraju,
- poszerzonej oferĘ szkoły poprzęzwprowadzanie programów autorskich,
- innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwlązańmetodycznych,
- dbałości o klimat wychowawczy szkoły, przedszkola poprzez rorwiązywanie konkretnych
problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działń profilaktycznych
zap obie gaj ący ch zagr o żeniom społecznym,
- stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi, samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
- obecności szkół, przedszkola w środowisku lokalnym, organizowanię itldziń w imprezach,
koŃursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-
kulturalnymi,
6) podejmowanie działańw zakresie prowadzeniadzińalności menadzerazal<ładlpracy:
- posiada koncepcje swojej pracy, działa skutecznie i efektywnie w celu jej realizacji,
- umiejętnie prezentuje na zewnątrz dokonania swojej szkoły, celem pozyskania środków
pozabudżetowych.

§7.
Podstawę obliczania dodatku motywacyjnego stanowi minimalne wynagrodzenie zasadnicze
nauczyciela mianowanego z q,l;;łem magistra z przygotowaniem pedagogicznym określonego
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia26Iipca2Ot8 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

§8.
1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niz 3 miesiące i nie
dłuższy niż jeden rok szkolny, w wysokości od 30ń do Ia% ottzymanego przęz nauczyciela
wynagrodzenia zasadni czego.



2. Wielkośó środków na dodatki motywacyjne stanowi 50ń vłynagrodzeń zasadniczych

nauczycieli, według stanu środków finansolvych na dzień 1 stycznia danego roku,

3. WysokoŚe sroaiow na dodatki motywaóyjne dla danej szkoły jest proporcjonalna do

udziałuwfu nduszupłacnawynagrodzeniazasadniczenavczycieli.
4. Dodatek motywacyjny wypłacńy jestzgóry w terminie wypłaty wynagrodzenia,

§9.
1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor

szkoĘ macierzystej w uzgodnieniu z dyrektoiem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat, 
,

2. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art,.18 Karty Nauczyciela,

dodatek motywac}j ny przyznaje dyrektor szkoły, zktórej zostń przeniesiony,,

3. Decyzje o przyznaniu dodatku motywac}jnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły

przekazuje się w formie pisemnej.

Rozdział 4.

DODATEK FUNKCYJNY

§ 10.

1. Do' uzyskania dodatku funkcyjnego uprawniony jest nauczyciel, któremu powierzono:

1) stanowisko dyrektora,
2) stanowisko wicedyrektora,
3) wychowawstwo klasy lub oddziału,
a) fuŃcję opiekuna stażv,
5) fuŃcję doradcy metodycznego,
6) fuŃcję nauczyciela konsultanta.
Z. ryr.liorowi szkoły dodatek przyznĄe wójt, pozostałym nauczycielom _uprawionym do

otrzymania dodatku funkcyjnego - dyrektor szkoły,

2. ń wysokość prryrn^Ó§o Jodatku funkcyjnego mają wpływ następujące czynniki:

1) wielkość placówki oświatowej i jej strukturaotganizacyjna,
2) Iiczba pracowników placówki,
3) liczba oddziałów placówki,
4) ticńauczniów lub wychowanków placówki,
5) złozonoś ć zadań na zajmowanym stanowisku,

§ 11.

l,. Wysokośó dodatku funkcyjnego dla poszczógóhych stanowisk kierowniczych wYnosi:

1) dyrektor szkoĘ:' 
aj od 8 do 12 oddziałów _ od75yo do 50% podstawy obliczenia,

b) powyżej 12 oddzińów _ od 30% do 55% podstawy obliczenia;

2) wicedyrektor szkoły:
a) od óo g ao 0 oddziŃów _ od l5%o do 30% podstawy obliczeńa,
b) powyżej |ż oddziŃów _ od 20Yo do 35% podstawy obliczenia;

z. ńoa.ta*ę obliczenia dodatku funkcyjnego stanowi minima]ne wynagrodzenie zasadnicze

nauczyciela mianowanego ztytułem magistra zptzygotowaniem pedagogicznym, określone

w art. 30 ust. 5 ustawy - Karta Nauczyciela.
3. Nauczycielowi przysługuje tylko jlden dodatek funkcyjny z tyl;lłu splawoyania stanowiska

kierowniózego w s"kól", Ów razię ibi.g,, tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcYjnYch

przysługuj e dodatek vły ższy.
4. Nauczycielom, którym powierzono
metodycznego, nauczyciela konsultanta

sprawowanie fuŃcji wychowawcy klasy, doradcy

1u6 opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w

ę-



wysokości 100,00 zł. _^ ,7__:^ *i^_i^^o nc
5. prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca nlstępującego po

miesiącu, w którym nastąpiń poń.r""ni" stanówiska k]erowniczego lub funkcji' a jeŻeli

p"ń.l"""ie nastąpiło pierws"egó dnia miesiąca, to od tego dnia.

6. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze l7a czas określony, traci prawo

do dodatku fuŃcyjnego z upływem tego okresu, aw raziewcześniejszego odwoŁańazkońcem

miesiącą w którym,ririąpu" óo*oł*i., ; j";iiodwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca,

od tego dnia.
;:;""?#i?.rnt.y3.y nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej_nieobec::::|:17ry
h".3,1lli.t"ffi]ffiffi#fl,;;il;i;, * ot .ru"t ,'zaktńre nie pizysługuje, wynagrodzenie

. _^ ".:*:^^rr tl, lrfńr"rrtn l,rnllczVCiel
;ffi;#"Jrl""ń'o,erwszego o.,iu ,r,i.ri|;;rtŃą.:q: po,ry",,,u*:^1:,,* il},ff"]
:nT"Xr;;:",r,:"i:;ilńił:;-ffi ó-"il,,1Ę!-.ilńł:x*:::"r:?,_:3119ndodatek,a
i:rś"#,:;T;:;;;";;;;iu,,u,ńpłoo1p,.y:":9:_*:i::."'1.::"irgodnia,
'- #;:* Hr;i;;ń ńńłaca się , §ary w tórminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 5.

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 12.

1. Dodatek za warunki pracy przysługuje" nlrc"v"1"] om z tytułu pracy w trudnych lub

".iłiiń.n *urrrnta"t, ońeslón}ch_w pizópisach_§ 8 i 9 rozporządzeńa.

i. rfr,r"i"só dodatku, o którym mowa w ust. l uza\eżńona jest od:

ii ,tóp"iu trudności 
'ub 

uciąłfiwości realizowanych prac ltlb zajęó,

2) wymiaru czasu pracy r"uii"o**,g_o * ***kuń, o których mowa w ust, 1,

3. Dodatek za waruŃi pracy *ypłucu ,ia-; kńdą efóktywnie przepracowaną w takich

warunkach godzinę zajęć orazru ołr.ry-rut tycznego ńr,*ń*ia pracy, zktórą dodatek jest

rwiązanyi za okresy niewykonyw 
^iuprł"y,zaktótreprzysługuje 

wynagrodzenie liczone jakza

okres urlopu wypoczynkowego,
4. Dodatek ,u **,Śi pru"i prrysługuje w wysokoś ci 50ń stawki godzinowej navczyciela, za

Uiaąefektywnie p.""piu"o* aną go dzinę zĄęó w tych warunkach,

4. Dodatek 
"u 

*u.ooti| iu"y nuoJry"i"tćńiirvrna3e dyrektor szkoły, a dyrektorom szkół wójt,

Rozdział 6.

WYI\AGRODZENIEZAGODZINYPONADWYMIAROWEIDORAZNYCH
ZASTĘPSTW

§ 13.

1. Wynagrodzenie za jednągodzĘ ponudo,,/miarową i godzinę dorńnego zastępstwa oblicza

się, z zastrzężęńń"ust.'ź i l,'d}i.tą. przyzna\4. nauczycielowi stawkę wYnagrodzenia

zasadniczego Qączńe z dodatkiem za ńu-nr.i pracy, jeżdri, pra?a w godzinach

ponadwymiarowych oraz doruźnego zastępstwa odbywa się warunkach trudnych, uciąliwych

lub szkodlilyych dla zdrowi a) przez*i.śię"rrrą 1icibę,godzin tygodnio*e99 obowiązkowego

wymiaru zajęó, ustalonegó 
-dla ,;ńł; zajęć 

'djdaktycznych, wychowawczych lub

opiekuńczych realizow*y.h w ramach gń"i. pónaaw}miarowYch lub dorŹnego zastęPstwa

nauczYciela' 
-L^ *^A-:^ ^k^,rrłązlrn,^,,on llrh realizc rujęó nauczycielai. ruri"rię.znąIiczbę godzin obowiązkowego lub rea|izowanego wymlaru 2

ustala się mnożąc tygodniowy obo*ią"koń r"u realizowany wymiar zajęć przez 4,16 _ z

zaokrągleniem do pełnych godzin w jen ,por-ób, żę czas zajęó pońżej % godziny, pomija się, a

co najńiej Yzgodziny liczy się zapełnągodzinę,

3. Dla nauczycieli rcalizujących tygodniiń ouo*iązkowy wymiar zajęó na podstawie art, 42



ust. 4a Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się
dzieląc przyznarrą nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (Łącznie z dodńkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających
do dodatku za warunki pracy) ptzezmiesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaruzajęć.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doruźnych zastępstw wypłaca się z
dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dorńnych zastępstw ptzydzielone w planie
orgańzacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęó z powodu
przerw przeńdzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynarlia lub kończenia
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
6. Godziny ponadwymiarowe i zastępstw dorńnych w pierwszej kolejności przydziela się
nauczycielom właściwego lub pokrewnego przedmiotu, a jeżeli nie jest to mozliwe,
dyrektorowi, o ile są specjalistami tego lub pokrewnego przedmiotu.

Rozdzial10.
V OSTANOWIENIAKOŃCOWE

§ 14.
1. Upowaznia się dyreklorów szkół w indywidualnych przypadkach, po uzyskaniu zgody
organu prowadzącęgo orźv w graniach ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznania
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej do IUYo od ustalonej w
przepisach prawa obowipujących w tym zakresie lub podwyższonejprzez organ prowadzący.
2. Jeśli w planie wydatków szkoły na 20l9r. powstaną oszczędności w zakresie wydatków
zwięarrych z Wnagrodzeniem nauczycieli, wysokość środków planowanych na dodatki
motywacyjne, o których mowa w § 8 ust. 1, na okres od dnia 1 sierpnia 20l9r. do dnia 31
grudnia 20l9r., moze zostaó podwyższona w ramach tych oszczędności.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego nie możę przehłoczyć dwukrotności maksymalnej
wysokości dodatku, o której mowa w § 8 ust. 1.
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