
UCHWALA Nr VIIV61/07
Rady Miejskiej w Nowej SarzYnie

z dnia 26lutego 2007 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu okreslajacego wysokoSd stawek i szczeg6lowe warunki
prryznawania dodatk6w do wynagrodzenia zasadniczego, szczeg6lowe warunki

oblic"ania i wyplacania wynagrodzenia za godzirty ponadwymiarowe i godziny

dorainych zasttpstw oraz rvysoko3d i warunki wyplacania nagrr6d ze specjalnego
funduszu na nagrody za osi4gnipcia dydaktyczno - rvychowawcze nauczycieli

Dzialaj4c na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Kana Nauczyciela (Dz

U zZ0OO r Nr97, poz 674 z p6in. zri,),er zit"i4zku zafi 18ust.2pkt 15orazart 40 ust I

ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz4dzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z
p6in zm) oraz rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3l stycznia
)005 r w spta*ie wysokodci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogolnych warunk6w ptzyznawania dodatkow do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracp w dniu wolnym od pracy (Dz U z 2OO5 r. Nr 22, poz. l8l z pozn

zm ), po uzgodnieniu ze zwi4zkami zawodowymi zrzeszajqcymi nauczycieli

Rada Miejska uchwala co nast€Puic:

s l

Ustala siQ regulamin okreSlajqcy wysoko6i stawek i szczegolowe warunki
przyznawatia dodatkow do wynagrodzenia zasadniczego, szczegolowe warunki
obficzania i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
dorainych zastQpstw oraz Wsokosi 6rodk6w przeznaczonych na wyfacenie nagrod
ze specjalnego funduszu na nagrody za osi4gniScia dydaktyczno wychowawcze
nauczycieli
Regulamin obowiqzuje od I stycznia do 3l grudnia 2007 r'

Rozdzial I
Postanowicnia wstQPne

s 2
Ilekrod w dalszych przepisach jest mowa bez blizszego okreSlenia o:

1) szkole - nalezy przez to rozumiei jednostki organizacyjne wymienione w art. I ust I
pkt I ustawy Karta Nauczyciela, dla ktorych organem prowadz4cym jest Miasto
i Gmina Nowa Sarzyna,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - nalezy przez to rozumiei dyrektora lub wicedyrellora
jednostki, o L16rej mowa w pktl,

3) roku szkolnym - rralei.y przez to rozumiei okres pracy od I wrzeSnia danego roktt
do 3l sierpnia roku nastQpnego,

4) klasie - nale2y prz€z to rozumiei takze oddzial lub grupQ,
5) uczniu - nalezy przez to rozwniea takze wychowank4
6) tygodniowym obowiqzkowym wymiarze godzin - nalezy pAez to rczumieo tygod-

niowy obowiq"zkowy wymiar godzin, o korym mowa w art 42 ust 3 oraz ̂ ft 42
ust 7 Kany Nauczyciela lub ustalony ptzez organ prowadz4cy na podstawie art 42
ust 7 pkt2 i3 Karty Nauczyciela,



7) nauczycielu - nalezy rozumiei rowniez przez to wychowawc6w i innych pracownik6w
pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o kt6rych mowa
w pkt I,

8) plicowce - nalezy przez to rozumied przedszkole, szkolg podstawow4 i gimnazjum.
9) karcie Nauczyciela - n"leiy przezlo roa)miei ustawg z dnia 26 stycznia 1982 r Karta

Nauczyciela (Dz U. z 2006 r. Nr 97, poz 614 zpoin. zm)

$ 3

Regulamin okre6la wysokosci i zasady przyznawania:
l) dodatku motywaayjnego,
2) dodatku tunkcyjnego,
3) dodatku za warunki pracy,
4) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorainych zastQpstw
5) nagr6d,
6) dodatku za wyslugQ lat,
7) nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Rozdzial II
Dodatek motywacyinY

s 4

Zosad! ogd'lne pruznottania dofuttku mowacfinego

Dodatek mot)'\racyj ny przyznawany jest nauczycielom za osi4gnigcia dydaktyczne'
wychowawczi, opiekuicze i organizacyjne, jakoS6 3wiadczonej pracy, w tym zwiqzanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym oraz za aktywny udzial w realizowaniu
innych zadari statutowych plac6wki
l) Dodatek motywacyjny przyznaje sig na czas okeslony, jednak nie kocej jak na dwa

miesi4ce.
2) Dla nauczycieli rozpoczynaj4cych praca przyznanie dodatku motywacyjnego moze

nast4pii po uplywie roku zatrudnienia w danej plac6wce
3) Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje dlTektor plac6wki w ramach planu

frnansowego na wynagrodzenia. Dodatek mot)'wacyjny dyrektorom przyznaje organ
prowa&4cy.

4) Maksymalna kwota dodatku mot)ryacyjnego dla nauczyciela i dyrektora nie moze
przekroczyc 20 oo jego wynagrodzenia zasadniczego.

5) Srodki finansowe na dodatki motywacyjne wynoszq 5,3olo kwoty Srodkow
planowanych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

6) Za podstawa przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela przyjmuje sig
ustalenia dokonane zgodnie z krlteriami zawartymi w $ 6.

7) Za podstawQ ptzyznania dodatku mot]ryacyjnego dla dyreltora przyjmuje sig
ustalenia dokonane zgodnie z kryteriami zawartymi w $ 7

8) Dodatek motywacyjny wylaca sip z gory, w terminie wyplaty wynagrodzenia



s s
Dodatek motywacyjny nie przysluguj e:
l) nauczycielom (dlreklorom), przebywajqcym na urlopach:

a) wychowawczych,
b) dla poratowania zdrowia,

2; nauczycielom przebywajqcym w stanie nieczynnym.
3) nauczycielom (dfektorom) przeblvaj4cym 3 i wigcej miesigcy na zwolnieniu

lekarskim.

$ 6

Kryteriami przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli s4:
l) Stopiei realizacji zadai wynikajqcych z planu pracy szkofy
2) Uzyskiwanie przez uczni6w, z uwzglgdnieniem ich mozliwosci oraz warunkow pracy

nauczyciela, znaczqcych osi4gnigi dydaktyczno-wychowawczych (egzaminy i spraw-
dziany zewngtrzne, konkursy przedmiotowq konkutsy artystyczne, zawody sportowe)'

3) Prowadzenie skutecznych dzialai profilaktycznych zwalczaj4cych r62nego rodzaju
zjawiska patologiczne.

4) Organizowanie pozalekcyjnych form pracy z uczniem (np. kola zainteresowan'
przedmiolowe), prowadzonych spolecznie.

5) Organizowanie konkurs6w, zawod6w, tumiejow, imprez
6) Przygotowanie uczni6w do udzialu w olimpiadach, konkursach' imprezach'

uroczystoSciach
7) Prowadzenie lekcji otwartych.
8) Wprowadzenie innowacji i programow autorskich
9) Efektywna praca w zespolach przedmiotowych i samoksztalceniowych

l0) Podnoszenie umiejQtnosci zawodowych i wykorzystywanie ich w praktyce
1l) Ocena pracy nauczyciela
12) Akywny udzial w realizacji innych zadai plac6wki
l3) Skuteczoe kierowanie rozwojem ucznia szczeg6lnie uzdolnionego

s 7
Kryteriami przyznania dodatku motywacyjnego dla dlrektorow s4:

l) Efekt)'\rn€gospodarowanieSrodkamibud2etowymi
2) Wykazywanie szczegolnej troski o bezpieczeistwo, higienQ i zdrowie w placowce

4)

7)
8)
e)

z uwzglgdnieniem pro{ilaktyki w zakesie patologii spol€cznych
Pozyskiwanie Srodkow pozabudzetowych.
Osiqganie przez plac6wkp dobrych wynikow z egzamin6w i sprawdzianow
Uzyskiwanie przez plac6wkp sukcesow w konkursach, zawodach, olimpiadach
Troska o stan bazy, estetykg i porz4dek obiektu
Promowanie plaa6wki na zewn4trz
Podnowenie umiejqtnodci zawodowych i kwalifi kacji
Wspolpraca ze srodowiskiem lokalnym igminq



s 8

Tabelg zaszer€gowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli,

a tak2e spos6b dokumentowania prawa do okeSlonej stawki uynagrodzenia zasadniczego
okresla rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie minimalnych stawek

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogolnych warunk6w przyznawania dodatkow do

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za praca w dniu wolnym od pracy'

s e
WysokoSi, warunki oraz zasady wyplacania nauczycielom:

l) dodatku za wyslugQ lat,
2) dodatku za uciiliwe warunki ptacy,
3) dodatkowego wynagrodzenia za praca w porze nocnej.
4) nagrodjubileuszowych,
5) dodatkowegowynagrodzeniarocznego,
6) zasilku na zagospodarowanie,
7) odpraw z t'4ulu lozwiqzania stosunku pracy,
8) odpraw z tytufu przejscia na emerlturQ,

okre6laj4 odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporz4dzenia Ministra
Edukacji Na-rodowej i Sportu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nau"ryiieli, ogolnych warunk6w przyznawania dodatkow do wynagtodzenia zasadniczego
onz wynagradzania za pracq w dniu wolnym od pracy

Rozdzial III
Dodatek funkcYjnY

s l 0

Dodatek funkcyjny przysluguje nauczycielom, kt6rym powierzono:
l) stanowisko dyrektora lub wicedl'rektora plac6wki, albo inne slanowisko kierownicze

przewidziane w jej statucie,
2) wychowa\rstwoklasy,
3) funkcjq doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.
4) furkcja opiekuna stazu

3

L

s l l

Dodatek funkcyjny przysluguje od pierwszego dnia miesi4ca nastQpuj4cego po
miesi4cu, w k6rym nast4pilo powierzenie stanowiska, o ktorym mowa w S l0 pkt I
fub funkcji, o ktorych mowa w $ l0 pkt 2 - 4, a ie2eli powierzenie stanowiska lub
funkcji nast4pilo z pierwszym dniem miesi4ca - od tego dnia.
Nauczyciel traci prawo do dodatku funkcyjnego z pierwszym dniem mi€si4ca
nastQpujqcego po miesi4cu, w korym nast4pilo odwolanie ze stanowiska
kierowniczego (z pelnienia funkcji), lub wygasl okres powierzenia stanowiska
(pelnienia funkcji) ajezeli nast4pilo to pierwszego dnia miesiqca - od tego dnia.
Dodatek funkcyjny nie przysfuguje w okresie, w ktorym nie przysluguje
wynagrodzenie zasadnicze, a takze w okresie urlopu dla poratowania zdrovr'j.a otaz
nieusprawiedliwionej nieobecnosci w pracy.

4
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6.

2.

I

2.

l .

Dodatek funkcyjny z tytulu pelnienia obowiq.zk6w opiekuna stazu nie przysluguje

w okresie przerwania stuiu przeznarczyciela odb)'waj4ce8o staz
W razie )aprzestania wykonywania funkcji opiekuna stazu w ci4gu miesi4ca"

nauczyciel traci prawo do tego dodatku z koilcem danego miesi4ca.
W razie zaprzestania wylionywania obowiqzk6w wychowawcy klasy w ciqgu

miesiqca, nauczyciel traci ptawo do tego dodatku z koicem danego miesi4ca

$ 1 2

Dodatek funkcyjny dyrektorom placowek przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa

Sarzyna, a wicedyrektorom i osobom zajmujqcym inne stanowiska kierownicze oraz
pozostatym nauciycielom, o kt6rych mowa w $ l0 nini€jszego regulaminu przyzna.ie

dl,rektor placowki, w wysokosci okreSlonej w tabeli zal4czonej w $ 13
Przy ustalaniu wysokosci dodatku funkcyjnego dla dlrektora bierze siQ pod uwagS:
l) wietkoid szkoly (liczba uczniow, liczba oddzial6w, liczba pracownikow pedago-

gicznych i niepedagogicznych),
z) warunti organizacyjne (liczba stanowisk kierowniczych w plac6wce'

prowadzenie stol6wki, Swietlicy itp ),
3) liczba i stan administrowanych budynkow
Dodatki funkcyjne przyznaje sig z reguly na okres jednego roku lub do koica
sprawowania funkcji, a ich wysokoS6 ulega zfiianie wraz ze zmianq kwot zawartych
w t a b e l i w $ 1 3 .

$ 1 3

Dodatki funkcyjne w stawkaah okreslonych dla dyreltorow , zgodnie z zal4czan4
tabel4 przystugujq rowniez wicedyrektorom od pierwszego dnia miesiqca
nastgpujqcego po ulywie jednego miesi4ca zastQpstwa (dotyczy przypadkow
zastgpowania nieobecnego ptzez d+lzszy czas dyrektora)
Dodatek funkcyjny p rzyznale sig z g6ry w terminie wlplaty wynagrodzenia

Tabels
dodatk6w funkcyjnych dla dyrektor6w i nauczycieli

zajmujlcych stanowiska kierownicze oraz pelni4cych inne funkcje w plac6wkach'
dla kt6rych organem prowadz4cym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna.

Stanorvisko lub funkcja
WysokoSd dodatku funkcyj n€go

miesiFznie w zlotych od - do

Przedszkola
a) dyrektor przedszkola liczqcego do 5 oddzialow
b) dyrektor przedszkola licz4cego ponad 5 oddzialow

300 - 520
520 - 700

Szkoly podstawowe, gimnazja
a) dyr€ktor szkoly licz4cej dol I oddzialow
b) dyrektor szkoly licz4cej od 12 do l8 oddzialow
c) dyrektor szkoly licz4cej ponad l8 oddzialow

Dyrektor
500 700
600 800
700 - 900

wicedyrektor

270 - 470
370 570

Kierownik Swietlicy szkolnej 200 - 300



Doradca metodyczny, nauczyciel konsultant 100-200

Opiekun stazu 40

Wychowawca klasy 90

Rozdzial IV
Dodatek za warunki Pracy

s 1 4

Dodatek za warunki pracy przysluguje nauczycielom pracuj4cym w trudnych' uciqTliwych lub

szkodliwych dla zdrowia warunkach na podstawie a.t 34 Karty Nauczyciela

s l s

l. Za prace w warunkach trudnych oraz uci42liwych uznaje sig prowadzenie zajQi,

o ktorych mowa w rozporz4dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sponu w sprawie
wysoko3ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, og6lnych
warunk6w przyznawania dodatkow do wynagrodzenia zasadnicz€go oraz
wynagradzania za prucp w dniu wolnym od pracy

2. Za piaca w warunkach szkodliwych dla zdrowia uznaje sig pracQ okre3lon4
w odrQbnych przepisach

s 1 6

Nauczycielom poszczeg6lnych stopni awansu zawodowego przysluguje dodatek z t)4ufu
pracy w trudnych warunkach za ka2d4 godzinq dydaklyczn4 zrealizowad4 w trudnych warun-
Lach w wysokosci 2070 stawki godzinowej otrzym]ryanego wynagrodzenia zasadniczego'

s 1 7

I Dodatek za trudne i uciazliwe warunki pracy wyplaca siq za godziny faklycznie
zrealizowane w tych warunkach.

2 Dodatek za pracQ w warunkach szkodliwych dla zdrowia wyplaca sieje2eli pracajest

wykonywana w tych warunkach co najmniej 40 godzin w miesiqcu.
3 Dodatek za praca w warunkach szkodliwych przyznaje siq na podstawie wynikow

badair Srodowiska pracy, przeprowadzonych ptzez jednostk€ upowa2nionq do tego
rodzaju badair, stwierdzaj4cych, ze praca jest wykonywana w warunkach szkodliwych
dla zdrowia

4. Dodatek przyznaje siq na okes do czasu poprawy warunkow pracy przsz

wyeliminowanie lub ograniczenie szkodliwoici uzasadniaj4cych przyznanie dodatku

s 1 8

W razie zbiegu prawa do dodatkow, o kt6rych mowa w $ 15 ust I i 2 nauczycielowi
przysluguj4 obydwa dodatki.

6
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I Dodatek za warunki pracy dla dyrektor6w ustala Burmistrz Miasta i Gminy Nowa
Sarzyn4 a dla nar.rczycieli i innych os6b pelni4cych funkcje kierownicze ustala
dyrektor.

3 .

4

l .

I

2.

3

l

Dodatki za warunki pracy wyplaca sip miesiQcznie z dolu.

Rozdzial V
Wynagrodzenie za godziny ponadnamiarowe i godziny dorainych zastQpstw

s 2 0

Przez godzing ponadwymiarow4 rozumie siQ przydzielonq nauczycielowi godzinq
zajgi dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuriczych powyzej tygodniowego
obowi4zuj 4cego wymiaru zaj9i.
Przez godzinp dorfnego zastQpstwa rozumie sig przydzi€lon4 nauczycielowi godzinq
zajgc dydakrycznych, wychowawczych lub opiekuriczych w zastepstwie za nieobec-
nego w szkole nauczyciela
Niuczyciel moze rcalizowa6 godziny ponadwymiarowe, zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami, na zasadach okreslonych w art 35 Karty Nauczyciela
Nauczyciel, ktory reafizuje tygodniowy obowi4zkowy .r$Tmiar zajQe zgodnie z aft 42
ust 4a Karty Nauczyciel4 nie moze mieC przydzielonych godzin ponadwymiarowych,
z wyj4tkiem doraznych zastepstw

s 2 l

Wynagrodzenie za jedn4 godzina ponadwymiarow4 i doraZnego zastQpstwa ustala siQ
dziel4c stawkQ wynagrodzenia zasadniczego wynikaj4c4 z osobistego zaszeregowzrnia
natczyciela (l4cznie z dodatkiem za warunki pracy, je2eli praca w tej godzinie zostala
zrealizowana w warunkach uprawniaj4cych do dodatku) przez miesiQcznq liczbQ
godzin tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin, ustalonego zgodnie z ^ft 42
ust. 3 Karty Nauczyciela lub na podstawie art. 42 ust 7 pkt 3 tejze ustawy, dla rodzaju
zajgc dydaktycznych realizowanych przez nanczyciela w ramach godzin
ponadwymiarowych (zastgpstw)
Miesieczn4 liczbQ godzin obowiqzkowego wymiaru zajgi nauczyciel4 o kt6rej mowa
w ust I, ustala sii mnoi4c tygodniowy obowi4zkowy wymiar godzin, o kt6rym mowa
w an. 42 ust 3 lub w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela p%ez 4,16 z zaokr4g)e-
niem do pelnych godzin w ten sposob, ze ozas zajQi do 0,5 godziny pomija sig, a co
najmniej 0,5 godziny liczy sig za peln4 godzing
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla dyrektora ustala siQ w opatciu
o pensum okreilone w art 42 ust 3 Karty Nauczyciela

s22

Nauczycielom realizuj4cym godziny doralnych zastgpstw, dla ktorych ustalono
tygodniowy obowi4zkowy wymiar godzin na podstawie art 42 ust. 4a Karty
Nauczyciela (wymiar podwyzszony), wano36 godziny doraznego zastspstwa oblicza
sip dziel4c stawkQ wynagrodzenia zasadniczego przysfuguj4c4 za tygodniowy
obowiq3kowy wymiar godzin okreSlony w art. 42 ust. 3 lub art 42 us1 7 pkt 3 Karty
Nauczyciela (l4cznie z dodatkiem za warunki pracy, jezeli praca w tej godzinie zostala



zrealizowana w warunkach uprawniajqcych do dodatku) przez miesigczn4 liczbp
godzin tygodniowego obowiq,zkowego wymiaru godzin, ustalonego zgodnie z an 42
ust 4a Kany Nauczyciela (wymiar podwyzszony)

2 Miesipczn4 liczbg godzin tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin' o ktorej
mowa w ust. I ustala siQ mnozqc tygodniowy obowiq3kowy wymiar godzin' o kt6rym
mowa w art. 42 \tst 4e Karty Nauczyciela (wymiar podwyzszorry) Vzez 4'16
z zaokr4gleniem do pelnych godzin w ten sposob, 2e czas zajEc do 0,5 godziny pomija

siQ, a co najmniej 0,5 godziny liczy sig za pe'ln4 godzinq

s23

I Wynagrodzenie za godziny, o kt6rych mowa w rozdziale Y- przysluguje za godziny
faktycznie zrealizowane.

2 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zastepstw w!?laca
sig miesiqcznie z dolu.

RozdziaM
Nagrody ze specjalnego funduszu nagr6d

$ 2 4

I Nauczyciele mog4 otrzymywac nagrody ze specjalnego funduvu nagrod za
osiqgniqcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela

2 W budzecie Miasta iGminy Nowa Sarzyna tworzy sig specjalny fundusz nagrod dla
nauczyaieli w wysokoici lolo planowanego rocznego, osobowego funduszu plac nau-
czycieli z przeznaczeniem na nagrody organu prowadz4cego i nagrody dyrektorow,
z czego:
l) 75% Srodkow funduszu przeznacza siq na nagrody dyrektorow,
2) 25% Srodkow funduszu przeznacza sig na nagrody organu prowadzqcego.

s2s
Zasady przyznawatia i wyplacania nagr6d okeSla odrqbny regulamin.

RozdziaMl
Dodatek za wysluge lat

$ 2 6

I Dodatek za wysfugQ lat przysluguje za dni, za ktore nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie, otaz za dni nieobecnosci w pracy z powodu niezdolnoSci do pracy
wskutek choroby lub koniecznoici sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
czlonkiem rodziny, za ktore nauczyciel otrzymuje \ ynagrodz€nie lub zasilek z ubez-
pieczenia spolecznego

2 Okresy pracy uprawniaj4ce do dodatku za wyslugc lat okedla tozpotzqdzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie minimalnych staw€k wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogolnych warunkow przyznawania dodatkow do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz wynagradzania za praca w dniu wolnym od pracy.

3 Dodatek za wysfugg lat przysfuguje od pierwszego dnia miesi4ca, w ktorym
nauczyciel nabyl prawo do dodatku od wyzszej stawki dodatku.
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4. Dodatek wyplaca siQ z g6ry w terminie wyplaty wyna$odzenia.
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7

dodatek mieszkaniowy w innej plac6wce.
8 Dodatek przysluguje od pierwszego dnia miesi4ca nastQpujqcego po miesiqcu,

w ktorym zlozono wniosek ojego przyznanle

I
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Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje sig na wniosek nauczyciela, a w przy-
padku nauczycieli, o kt6rych mowa w $ 27 ust 6, na ich wspolny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz Miasta i Gminy
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysluguje nauczycielowi:
l) nilzaleznie od rytufu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu

mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi4ca nastepuj4cego po mlesl4cu,

zlozyl wniosek ojego przyznanie
4 Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysluguje w okresie

a takze w okresach:
1) nie Swiadczenia praay, za ktore przysluguje wynagrodzenie,
2) pobieraniazasilkuspolecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego.

w ktorym nauczyciel

wykonywania pracy,

RozdziaMll
Szczegrilowe zasady przyznawania i wyplacania

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

s 2 7
Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni2szym niz polowa obowi4zkowego
wymiaru godzin w szkole i posiadaj4cemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego
stanowiska przysfu guje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
Dodatek, o L1orym mowa w ust- l, przysluguje nauczycielowi posiadaj4cemu
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela' zatrudnionemu na terenie wsi lub

w mieScie do 5 000 mieszkahcow.
Nauczycielowi. o korym mowa w ust. 1, przysluguje nauczycielski dodatek

mieszianiowy, zwany dalej ,dodatkiem" w wysoko6ci uzaleznionej od liczby
czlonk6w rodziny, wyplacany co miesi4c w wysokosci:
l) 3% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stazysty z tytulem zawo-

dowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym - dla I do 3 osob,
2) 5% srawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stazysty z t)4ulem zawo-

dowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym - dla 4 i wiQcej os6b
Kwoty dodatku zaokrqgla sig do pelnych zlotych w ten spos6b, ze kwote do 0,49 zl
pomija sig, a kwotg od co najmniej 0,50 zaokr4gla siq do pelnego zlotego w gorQ

bo os6b, o ktorych mowa w ust 3 zalicza sig nauczyciela oraz wsp6lnie z nim

zamieszkujqcych: wspolmalzonka onz dziecl i rodzicow pozostaj4cych na jego

wyl4cznym utrzymanlu
Nauczycielowi ijego wspolmalzonkowi, bgd4cemu takze nauczycielem, stale z nlm
zamieizkujqcemu, przysluguje tylko jeden dodatek w wysoko6ci okeSlonej w ust 3'

mal2onkowie wsp6lnie okreilaj4 pracodawca, ktory bqdzie im wyfacal dodatek
Dodatek nie przysluguje nauczycielowi, pozostaj4cemu jednocze6nie w wigcej ni2
jednym stosunku pricy uprawniaj4cym do dodatku, kory pobiera nauczycielski

2 .
l

L
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Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wyplaca sip w okesach miesiqcznych
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wyplaca sig z dolu w terminie wyplaty

skladnikow wynagrodzenia platnych z dolu

Rozdzial D(
Postanowienia koicowe

s30

Wynagrodzenie miesigczne nauczycieli, ustalone zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, nie moze byi nizsze od ich dotychczasowego miesiQcznego
*ynigrodrenia po uwrglgdnieniu wszystkich skladnikow wynagrodzenia oke6lonych
w-g J niniejszego Regulaminu, z wyj4tkiem wynagrodzenia za godziny dora:inych
zasrQpsrw
Nauczycielom, ktorych miesigczne wynagrodzenie ustalone zgodnie z postanowienia-

mi Regulaminu byloby ni2sze od ich dotychczasowych miesigcznych wynagrodzei\
w tym okresie, winno byi wyplacone stosowne wyrownanle-

I
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Traci moc uchwala Nr XXX\11V379/2005 Rady Miejskiej w Nowej SaEynie z dnia
23 listopada 2005 roku w sprawie Regulaminu okeilajqcego wysoko6i stawek i szczegolowe
warunki prryznawania dodatk6w do wynagrodzenia zasadniczego' szczegolowe warunki
obliczanii i wyplacania wynagrodzenia za godzirry ponadwymiarowe i godziny dordinych
zastgpstw, wysokosi oraz szczegdowe zasady przyznawania i wyplacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego. 

S 32

Wykonanie uchwaly powierza siQ Burmistrzowi Miasta i Gminy

s33

Uchwala wchodzi w zycie po upll'wie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz€dowym
Wojewodztwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do wynagrodzei od I stycznia 2007 r
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