
UCHWAŁA NR 61/XI/2007
                                            Rady Gminy w Radłowie 
                                            z dnia 28 listopada 2007r.

w sprawie ustalenia na 2008 rok Regulaminu określającego wysokość 
stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków : za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów.

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, i 173, poz. 1218), w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 
170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103 i Nr 176, poz.1238),                             w 
uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Radłowie, 
Rada Gminy w Radłowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne

     § 1. 1. Uchwala się na rok 2008 Regulamin określający wysokość stawek 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielskich dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy 
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, zwany dalej regulaminem. 
     2.  Regulamin ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w:
     1) przedszkolach,
     2) szkołach podstawowych,
     3) gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Radłów.
     
     § 2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu jest mowa o: 



1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, 
gimnazjum prowadzone przez Gminę Radłów,

     2)  dyrektorze –należy przez to rozumieć dyrektora jednostki 
          organizacyjnej o której mowa w pkt 1,
     3)  klasie –należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny,
     4)  uczniu –należy przez to rozumieć także wychowanka ,
     5)  wynagrodzeniu zasadniczym- rozumie się przez to wynagrodzenie 
          zasadnicze nauczycieli określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji
          Narodowej wydanym na podstawie art. 30 ust.5 pkt 1 Karty Nauczyciela.
           

Rozdział 2 
Dodatek za wysługę lat

     § 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel 
otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu 
niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które 
nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

Rozdział 3
Dodatek motywacyjny

     § 4. 1. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.
     2. Wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela nie może przekraczać 5% 
jego wynagrodzenia zasadniczego.
     3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora nie może być wyższa 
niż 7% jego wynagrodzenia zasadniczego.
     4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły,
a dla dyrektora szkoły –Wójt Gminy Radłów.

     § 5. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły 
przyznaje się dodatek motywacyjny, za wyróżniające pełnienie funkcji 
kierowniczej, a w szczególności:
 1) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi oraz podejmowanie 
     działań mających wpływ na właściwą gospodarkę finansami jednostki, 
 2) umiejętność rozwiązywania znaczących problemów szkoły oraz sprawną

organizację jej pracy,
 3) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań
     edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków



     organu prowadzącego,
 4) wprowadzanie skutecznych mechanizmów motywujących pracowników, 
     uczniów, rodziców i środowisko lokalne do pracy na rzecz szkoły, jej 
     sprawnego działania i rozwoju,
 5) wyróżniające wyniki wizytacji w szkole, 
 6) wzorowe prowadzenie nadzoru pedagogicznego oraz spraw 
     administracyjnych placówki.

     § 6. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi, 
z wyłączeniem nauczyciela stażysty, posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, zatrudnionemu 
w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

     § 7. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest:
  1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych
      i opiekuńczych, a w szczególności :
  a) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno-
      wychowawczych,
  b) prowadzenie lekcji otwartych, w ramach prac zespołu przedmiotowego lub
      z własnej inicjatywy,   
  c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we 
      współpracy z ich rodzicami,
  d) stosowanie różnych metod nauczania, oraz porównywanie efektywności 
      stosowanych metod,
  e) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
      szczególnej opieki,
  f) prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie
      przejawów patologii społecznej. 
  2) wysoka jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzeniem 
stanowiska kierowniczego lub dodatkowych zadań, a w szczególności :

a) systematyczne i efektywne przygotowanie do wykonywania 
przydzielonych obowiązków,

  b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
  c) prezentacja swojego dorobku zawodowego,
  d) dbałość o estetykę pomieszczeń dydaktycznych, pomocy i innych urządzeń,
  e) wzorowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
  f) kultura osobista,
  g) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz rzetelne i terminowe wywiązywanie 
       się z poleceń służbowych;
  3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy;    



  4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, a w szczególności :
  a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
  b) udział  w komisjach przedmiotowych,  konkursach , zawodach sportowych
      i innych,
  c) prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz innych form aktywności w ramach
      wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,  
  d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych.

     § 8. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony wynoszący 
6 miesięcy, z tym że:
1/ do 31 sierpnia przyznaje się dodatek motywacyjny na okres od 1 września do 
28 lutego a
2/ do 28 lutego przyznaje się dodatek motywacyjny na okres od 1 marca do 
31 sierpnia.
     2. Nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony, dodatek motywacyjny 
przyznaje się na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy o pracę.

     § 9. Dodatku motywacyjnego nie wypłaca się w okresie :
  1) urlopu dla poratowania zdrowia,
  2) urlopu bezpłatnego,
  3) innych okresów, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
  
     § 10. Nauczyciel zachowuje prawo do dodatku motywacyjnego w przypadku 
przeniesienia do innej szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina 
Radłów

Rozdział 4 
Dodatek funkcyjny

     § 11. 1.Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala się 
z uwzględnieniem wielkości szkoły, złożoności jej warunków organizacyjnych, 
liczby i stanu technicznego obiektów szkolnych, złożoności zadań 
wynikających z pełnionej funkcji oraz liczebności kadry pedagogicznej. Stawki 
kwotowe tego dodatku określa § 12.

     § 12. Stawki kwotowe dodatku funkcyjnego wynoszą:



L.p Stanowisko, funkcja Stawka dodatku 
funkcyjnego w zł.

1. Przedszkola
a) dyrektor przedszkola liczącego 3 oddziały, 
czynnego 5 godzin dziennie.
b) dyrektor przedszkola liczącego 3 oddziały,
czynnego powyżej 5 godzin dziennie. 

         460

         530

2. Szkoły podstawowe, Gimnazjum
a) dyrektor gimnazjum  

b) dyrektor szkoły podstawowej  

 wychowawca klasy 

 opiekun stażu 

         750

         710

           45
      
           35
        

     § 13. Dodatek funkcyjny dla dyrektora ustala Wójt Gminy, natomiast dla 
nauczycieli odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola.

     § 14. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie 
stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji opiekuna stażu, 
a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. 
     2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na 
czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, 
a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło 
odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 
     3. Dodatki funkcyjne bez względu na tytuł, z którego są pobierane - nie 
przysługują w okresie:
 1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 2) przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia lub w stanie nieczynnym,
 3) za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy



     § 15. Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych 
dla zdrowia warunkach przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki 
godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie 
przepracowaną godzinę.

Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

i godziny doraźnych zastępstw

     § 16. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową pracy 
nauczyciela oraz godzinę doraźnych zastępstw oblicza się dzieląc przysługującą 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego - łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnych 
zastępstw odbywała się  w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych 
dla zdrowia - przez miesięczną liczbę godzin wynikających z tygodniowego 
obowiązkowego  wymiaru zajęć, ustalonego dla określonego rodzaju zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych  realizowanych przez 
nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych lub godzin doraźnych 
zastępstw. 
     2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w projekcie 
organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć 
z powodu przerw  przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego 
rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni 
usprawiedliwionej  nieobecności w  pracy. 
     3. Miesięczną liczbę godzin wynikających z tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć, o których mowa w ust. 1 ustala się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy wymiar zajęć  przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin 
w ten sposób, że czas zajęć mniejszy niż 0,5  pomija się, a co najmniej 0,5 
godziny liczy się za pełną godzinę. 
     4. Przydzielenie godzin doraźnych zastępstw powinno być podyktowane 
koniecznością zapewnienia realizacji programu nauczania.   
     5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, 
w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela
lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia 
rozpoczynają się i kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby 
godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar 
zajęć pomniejszony o 1/5 tego wymiaru, lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono 
czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin 



ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie 
może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie 
organizacyjnym.

Rozdział 7
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

     § 17. 1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla 
nauczycieli w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac.
    2. Wysokość nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla :
  1) nauczyciela nie może być niższa niż 200 zł i wyższa niż 600 zł,
  2) dyrektora placówki oświatowej nie może być niższa niż 500 zł i wyższa 
      niż 1.000 zł.
     3. Nagrody przyznawane będą nauczycielom oraz dyrektorom raz w roku 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
     4. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego 
funduszu nagród, o których mowa w ust. 1 zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty 
Nauczyciela reguluje odrębny regulamin. 
     5. Regulamin o którym mowa w ust. 4 ustalony został uchwałą 
Nr 119/XIX/2004Rady Gminy w Radłowie z dnia 29 września 2004 roku 
w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych gminy za ich osiągnięcia dydaktyczno 
-wychowawcze.                                  

Rozdział 8
Przepisy końcowe

     § 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

     § 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2008 roku.
 


