
                                                                                                                          
                                                           Uchwała Nr XVII/94/2008 
                                                                 Rady Gminy  Lipie 
                                                          z dnia 28 marca 2008 roku 
 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz 
zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach 
organizacyjnych na terenie Gminy Lipie dodatków do wynagrodzenia nagród i dodatków 
socjalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. 
 
 
            Na podstawie: art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54  ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn.zm.) w związku z art. 18 
ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
 

Rada Gminy Lipie 
uchwala: 

 
 

§ 1 
 

1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
podstawowych, przedszkolach, gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lipie. 

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego: 
1)  wysokość stawek oraz szczegółowe  warunki przyznawania dodatków: 

a) motywacyjnego 
b) funkcyjnego 
c) za warunki pracy 

        2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat 
        3) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
          oraz godziny doraźnych zastępstw 
        4) wysokość i warunki wypłacania nagród 
3. Regulamin niniejszy określa takŜe wysokość dodatku mieszkaniowego oraz 

szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 
 

 
                                                                   § 2 
 

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliŜszego określenia jest mowa o: 
1) regulaminie -  rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy, za niektóre inne składniki wynagrodzenia, 
zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych 
zastępstw, a takŜe wysokość  oraz szczegółowe zasady przyznawania i 
wypłacania dodatku mieszkaniowego 

2) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 późn. zm.) 

3) rozporządzeniu – naleŜy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej  z dnia 28 marca 2007r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
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dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w 
dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 2007 Nr 56 poz. 372 z późn. zm./ 

4) organie prowadzącym szkołę, przedszkole, placówkę oświatową  - rozumie się 
przez to Gminę Lipie 

5) szkole – naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, gimnazjum lub 
placówkę, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lipie 

6) dyrektorze lub wicedyrektorze – naleŜy rozumieć dyrektora lub 
wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, o której  
mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu 

7) nauczyciela bez bliŜszego określenia  - rozumie się przez to nauczycieli, o 
których mowa w § 1 ust. 1 regulaminu 

8) klasie – naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę 
9) uczniu – rozumie się przez to takŜe wychowanka 
10)  zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to Zarząd Oddziału 

ZNP w Lipiu działającym na terenie Gminy Lipie 
11) Wójcie Gminy – rozumie się przez to wójta Gminy Lipie 

 
 
 

§ 3 
 

Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w 
rozporządzeniu oraz w wysokości, na szczególnych warunkach określonych w § 4-6 
regulaminu. 
 

§ 4 
 

1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach 
na terenie gminy Lipie jednego całego poprzedniego roku szkolnego. 

2. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 
 1) osiąganie w pracy dydaktyczno-wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania 
     oraz wprowadzenie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi  

           przedmiotami, a takŜe uzyskania przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości 
           oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych 
           potwierdzonych  wynikami albo sukcesami w konkursach  przedmiotowych i  
           artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach itp., 
      2) stosowanie róŜnorodnych metod nauczania oraz porównanie efektywności 
               stosowanych metod, 

3)  stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno- 
       wychowawczych 
4) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub  
     z własnej inicjatywy 
5) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich 

rodzicami 
6) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne 

działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 
7) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów 

patologii społecznej, 
8) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków, 
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9) podnoszenie umiejętności zawodowych – udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz 
róŜnych formach doskonalenia zawodowego, 

10) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego, 
11) opracowanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy, 
12) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
13) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydaktycznej, 
14) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej, 
15) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń przełoŜonych, 
16) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
17) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych 
18) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, 
19) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi 

działającymi na terenie szkoły, 
20) prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności  w ramach 

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
21) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły, 
22) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku 

zawodowego 
3. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności  
    następujące kryteria: 

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposaŜenie w 
środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, 
kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich 
warunków bhp i przeciwpoŜarowych, 

2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym równieŜ pozyskiwanie 
środków pozabudŜetowych, 

3) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace 
konserwacyjno-remontowe, czystość i estetyka szkoły, 

4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnienie zgodnie z kwalifikacjami, 
prowadzenie akt osobowych pracowników, dyscyplina pracy, 

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, 
ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w 
zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia 
zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego, 

6) współdziałanie  z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań i wniosków 
organu prowadzącego 

7) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole słuŜącej realizacji statutowych zadań przez 
podległych pracowników, 

8) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi, 
9) pozostałe obowiązki: 

a) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek, 
b) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów, 
c) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dydaktycznych (konkursy, 

olimpiady. Wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych). 
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§ 5 

 
1. Dodatek motywacyjny  dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły i nie moŜe on 
      przekraczać wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 
2.  Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje wójt  w wysokości 
      nie   przekraczającej 30% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora. 
3.  Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niŜ 6 miesięcy i nie 

dłuŜszy niŜ 11 miesięcy. 
4.  Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2 wymagają formy pisemnej. 

 
 

§ 6 
 

1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor 
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat. 

 
 

§ 7 
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek 

funkcyjny. 
 
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół  przyznaje wójt, a dla wicedyrektorów i pozostałych 

nauczycieli zajmujących inne funkcje określone w rozporządzeniu dodatek funkcyjny 
przyznaje dyrektor szkoły (placówki). 

 
                                                                

§ 8 
 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przewidziane w statucie szkoły 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniŜszych tabelach. 

 
 

Tabele dodatków funkcyjnych  

 
 

Dyrektorzy szkół wszystkich typów 
i wicedyrektorzy 

 
Ilość oddziałów  Miesięcznie złotych 
do 6 oddziałów 150-650 
7-8 oddziałów  150-750 
9-12 oddziałów 150-800 
13 i  więcej oddziałów 150-850 
 

Dyrektorzy przedszkoli 
 

Czas pracy przedszkola Miesięcznie złotych 
do 5 godzin dziennie                             100-550 
ponad 5 godzin dziennie                             150-600 
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§ 9 
 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z 
tytułu: 

1) sprawowania funkcji opiekuna staŜu - w wysokości 20 zł miesięcznie 
2) powierzenia wychowawstwa klasy 
 

- w gimnazjum                                                   -     50  zł 
- w szkole podstawowej                                     -     40  zł 

              
§ 10 

 
1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie: 

 
1)  indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego 

 prowadzonego w miejscu pobytu ucznia 
- w wysokości 10% stawki godzinowej za kaŜdą przepracowaną 

godzinę zajęć 
 

2) zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieŜą upośledzoną umysłowo 
w stopniu głębokim lub dziećmi i młodzieŜą wymagającą specjalnej troski 

- w wysokości 20% stawki godzinowej za kaŜdą przepracowaną  
godzinę zajęć lub dzieckiem wymagającym specjalnej troski  

3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych 
- w wysokości 10% stawki godzinowej za kaŜdą przepracowaną w 

tych klasach godzinę nauczania, 
 

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z 
którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje 
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 

 
3. Dodatek za trudne warunki pracy, określony w ust. 1 pkt 1–3, wypłaca się w całości, jeŜeli 

nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w 
przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych 
warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, 
jeŜeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub 
jeŜeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć. 

 
4. Dodatek za trudne warunki pracy określony w ust. 1 pkt 1-3 wypłaca się za kaŜdą efektywnie 

przepracowaną  w takich warunkach godzinę zajęć oraz za okresy wymienione w ust. 2. 
 
 

§ 11 
 
1. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły , a 

dla dyrektora – organ prowadzący: wójt. 
                                                                  § 12 
 
Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni , za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za 
dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy z powodu choroby bądź konieczności 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny , za które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 
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§ 13 
 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza 
się, z zastrzeŜeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w godzinach 
ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, 
uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub 
doraźnego zastępstwa nauczyciela. 

 
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć wynagrodzenie za 

godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w godzinach 
doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach  trudnych, uciąŜliwych lub szkodliwych dla 
zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. 

 
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o 

której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnoŜąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany 
wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć do 
½ godziny pomija się, a co najmniej ½ godziny liczy się za pełną godzinę. 

 
 
 

§ 14 
 

1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia 
dydaktyczno – wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty nauczyciela. 

 
W ramach specjalnego funduszu nagród:  
 

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów, 
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy. 

 
2. Wysokość nagrody dla nauczyciela nie moŜe być niŜsza niŜ 100,- złotych, natomiast 

dla Dyrektora Szkoły nie moŜe być niŜsza niŜ 300,- złotych. 
 

 
§ 15 

 
1. Nagrody, o których mowa w § 15, są przyznawane w terminie do dnia 14 października 

kaŜdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
nagroda moŜe być przyznana w innym terminie. 

2. Wnioski o nagrodę Wójta dla nauczycieli składa dyrektor szkoły w terminie do 30 września 
danego roku. 

 
§ 16 

1. Nagrody przyznaje: 
 
1) dyrektor szkoły – dla nauczycieli szkół  
2) Wójt Gminy – dla dyrektora szkoły i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w 

szkole 
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2. Nagrody o których mowa w ust. 1 pkt. 1 są przyznawane po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej. 

 
§ 17 

 
Nagroda, o której mowa w § 15, moŜe być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą 
ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów: 

 
1. w okresie 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 wdraŜania nowatorskich metod 

nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji, 
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 (zespół 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. prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i 

młodzieŜy, 
i. osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, 

 
     2. w zakresie pracy opiekuńczej: 

 
a)zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji 
materialnej lub Ŝyciowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej wśród dzieci i młodzieŜy, 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 
młodzieŜy, 
d) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły lub placówki, rozwija formy 

współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami, 
 
3. w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na: 

 
a)udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, 
b)udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę 
w zawodzie nauczyciela. 

 
 

§ 18 
 

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w 
jego teczce akt osobowych. 
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§ 19 

 
1. Nagroda dyrektora szkoły nie moŜe być wyŜsza od nagrody wójta gminy. 

 
 

                                       § 20 
 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach  prowadzonych przez Gminę Lipie 
posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisko przysługuje dodatek 
mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zaleŜności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
- przy jednej i dwóch osobach w rodzinie            - 40,- zł 
- przy trzech osobach w rodzinie                          - 50,- zł 
- przy czterech osobach i więcej w rodzinie         - 60,- zł 

 
 

§ 21 
 

Zmian w regulaminie dokonuje Rada po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową działającą 
w oświacie. 

§ 22 
 

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie maja przepisy Karty 
Nauczyciela. 

§ 23 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 24 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 

§ 25 
 
Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładową organizacją związkową Zarządem 
Oddziału ZNP w Lipiu. 
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