Uchwała nr XXV/267/08
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród w roku 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. 01.142.1591 z zmn.) art. 30 ust. 1, 6, 10, 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (t.j. Dz.U. 06.97.674 z zmn.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. 05.22.181 z zmn.), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania w roku 2009 nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościana , określający:
- wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
- szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw,
- wysokość i warunki wypłacania nagród,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz

Załącznik
do uchwały nr XXV/267/08
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Regulamin
określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków oraz nagród.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliŜszego określenia o:
1) szkole – naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę albo zespół szkół, dla której
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościana,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze – naleŜy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
jednostki, o której mowa w pkt 1),
3) nauczycielu – naleŜy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego jednostki, o której
mowa w ust. 1,
4) roku szkolnym – naleŜy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku
do 31 sierpnia roku następnego,
5) klasie – naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę,

Rozdział 2
Szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat.

§ 2. Za wysługę lat przysługuje dodatek wypłacany:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w
którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyŜszej stawki dodatku, jeŜeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub wyŜszej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
§ 3. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek
ten przysługuje równieŜ za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub
innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego.
§ 4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 3
Wysokość stawki oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego
§ 5. 1. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy, przyznaje się go za zrealizowane zadania
wykraczające poza obowiązki wynikające ze stosunku pracy, kaŜdorazowo określając termin
i wysokość jego przyznania.
2. Kwota przeznaczona na dodatki motywacyjne wynosi od 2,75 % do 5% planowanych
rocznych środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli. Kwotę tę dzieli się na środki
przeznaczone dla dyrektorów oraz środki dla wicedyrektorów i nauczycieli.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora określa Burmistrz Miasta Kościana w kwocie
do 1.500,- zł miesięcznie, a dla wicedyrektorów i nauczycieli dyrektor w kwocie nie mniejszej niŜ
200,- złotych i nie większej niŜ 400,- złotych miesięcznie wypłacanej przez okres co najmniej
jednego miesiąca, uwzględniając poziom zrealizowanego zadania.
§ 6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych,, wychowawczych i opiekuńczych, a
w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych
wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych i
innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń słuŜbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) posiadanie przynajmniej dobrej oceny pracy,
4) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły
ze szczególnym uwzględnieniem zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych
uwzględniających potrzeby i zainteresowania ucznia, w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
f) praca w państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole ponadgimnazjalnej
w celu przeprowadzenia egzaminu dojrzałości.

Rozdział 4
Szczegółowe warunki przyznawania i wysokość stawek dodatku funkcyjnego
§ 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek
funkcyjny w wysokości do 150 % stawki nauczyciela dyplomowanego.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Burmistrz Miasta Kościana
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora ustala dyrektor.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje takŜe nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie.
§ 8. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektora uwzględnia się liczbę oddziałów
zgodnie z poniŜszą tabelą oraz złoŜoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę
stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły, warunki lokalowe, środowiskowe
i społeczne, w jakich funkcjonuje szkoła, jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego
i kontroli wewnętrznej, poprawność podejmowanych decyzji, współpracę z instytucjami
i organizacjami działającymi na terenie szkoły i w środowisku.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Przedział ilości oddziałów
w przedszkolach:
od 4 do 8
powyŜej 9
w szkołach:
od 15 do 19
od 20 do 24
od 25 do 29
od 30 do 34
powyŜej 35

Przedział kwot dodatku funkcyjnego w zł
od 1.300,- do 1.600,od 1.601,- do 1.900,od 1.400,- do 1.700,od 1.701,- do 2.000,od 2.001,- do 2.300,od 2.301,- do 2.600,od 2.601,- do 3.000,-

§ 9. 1. Nauczycielom realizującym funkcję doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 600,-zł.
2. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, w
wysokości:
1) wychowawstwo klasy – w wysokości 180,- zł,
2) funkcję opiekuna staŜu – w wysokości 95,- zł.
3. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli ustala dyrektor.
§ 10. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 4 oraz w § 9 ust. 1,
powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie
stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeŜeli powierzenie to nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej
nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji
z innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od
tego dnia.

3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 4 nie wyłącza prawa do otrzymywania
dodatku, o którym mowa w § 9.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 5
Wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za trudne i uciąŜliwe
warunki pracy.
§ 11. 1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje nauczycielom w wysokości 265,- zł.
2. Dodatek za pracę w warunkach uciąŜliwych przysługuje w wysokości 180,- zł.
3. W razie zbiegu tytułu do dodatku za pracę w warunkach trudnych i uciąŜliwych przysługuje
prawo do jednego, wyŜszego dodatku.
§ 12. Dodatek za trudne i uciąŜliwe warunki pracy wypłaca się z dołu, proporcjonalnie do
przepracowanej liczby godzin.

Rozdział 6
Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw
§ 13. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeŜeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku)
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeŜeniem ust. 3, w
sposób określony w ust. 1.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeŜeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku)
przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o
której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnoŜąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16, z
zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 godzin pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 14. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 13 przysługuje za godziny faktycznie
zrealizowane.
§ 15. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z
dołu.

Rozdział 7
Wysokość i warunki wypłacania nagród
§ 16. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia nauczycieli szkół tworzy się fundusz
nagród przeznaczony na nagrody Burmistrza Miasta Kościana i Dyrektorów Szkół w wysokości co
najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 8
Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia studium
nauczycielskiego,
pedagogicznego
studium
technicznego,
studium wychowania
przedszkolnego oraz studium nauczania początkowego
§17. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
legitymujących się dyplomem ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium
technicznego, studium wychowania przedszkolnego oraz studium nauczania początkowego –
przyznane nauczycielom na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31
stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – pozostaje na poziomie wynagrodzenia
obowiązującego w dniu 31 sierpnia 2006 r. do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunków
pracy tych nauczycieli nie dłuŜej jednak, niŜ do końca okresu obowiązywania niniejszego
regulaminu.
Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Ruszkiewicz

