
UCHWAŁA NR XXXV/229/18
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz.994, z późn. zm.1)) oraz art. 30 ust. 6, 6a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018r., poz. 967) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, Sportu 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 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.2) ) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w  szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Bartniczka, zwany dalej regulaminem, który określa:

1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe 
warunki przyznawania tych dodatków;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny 
doraźnych zastępstw;

§ 2. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy Karta 
Nauczyciela.

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz jego wysokość potwierdza:

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,

2) dyrektorowi - wójt.

§ 3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego  są: 

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;

2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz innych obszarach działań, 
związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw 
odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych 
postaw moralnych i społecznych;

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki z uwzględnieniem  ich potrzeb 
w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc 
socjalną;

6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach;

8) opieka nad samorządem  uczniowskim lub innymi organizacjami uczniów działającymi w szkole;

9) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. 

poz. 1029, z 2017 r. poz. 630 oraz z 2018 r. poz. 638.
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11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami  wspomagającymi;

12) skuteczne zarządzanie szkołą  zapewniając  ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy ;

13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku 
lokalnym.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 
3 miesiące, w wysokości 5% dla nauczyciela, a dla dyrektora 10 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Wysokość środków  finansowych  przeznaczonych na dodatki  motywacyjne określana jest corocznie  
w budżecie Gminy Bartniczka .

§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny  w  
wysokości 70% otrzymywanego  wynagrodzenia zasadniczego.

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości 50 % dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły.

3. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy  klasy   przysługuje dodatek  
funkcyjny w wysokości  5 %  otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje dodatek  funkcyjny 
w wysokości 2%  otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

5. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje z każdego tytułu.

§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych  lub uciążliwych 
warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela w wysokości :

1) za prowadzenie zajęć w klasach łączonych - 5 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego;

2) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w ramach indywidualnego nauczania z dzieckiem 
zakwalifikowanym do kształcenia specjalnego (upośledzenie w stopniu lekkim) - 15 % otrzymywanego 
wynagrodzenia zasadniczego;

3) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w ramach indywidualnego nauczania z dzieckiem 
zakwalifikowanym do kształcenia  specjalnego (upośledzenie w stopniu  umiarkowanym, znacznym) - 15 %  
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego;

4) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w ramach indywidualnego nauczania z dzieckiem 
zakwalifikowanym do kształcenia specjalnego (upośledzenie w stopniu  głębokim) - 20 % otrzymywanego 
wynagrodzenia zasadniczego;

§ 6. Dodatki określone w §3, § 4i § 5 przyznaje :

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,

2) dyrektorowi - wójt.

§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego 
nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy, obowiązkowy 
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem  do pełnych godzin   w ten sposób, że czas zajęć krótszy niż 0,5 
godziny pomija  się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. 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 lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin 
ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony, w art. 42 ust. 3 ustawy 
Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o ¼, 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 jednakże większa niż 
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
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4. Godziny ponadwymiarowe rozlicza się w cyklu tygodniowym.

§ 8. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 7 regulaminu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.

§ 10. Tracą moc :

1) Uchwała Nr XXVII/127/09  Rady Gminy Bartniczka  z dnia  16 listopada 2009 r. sprawie regulaminu 
wynagradzania  nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego z 2009 r., Nr 122, poz. 2044),

2) Uchwała Nr XXXI/167/13 Rady Gminy Bartniczka z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego z 2013 r., poz. 3577),

3) Uchwała Nr XXV/163/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego z 2017r., poz. 3174),

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września  2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak
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Uzasadnienie

Niniejsza uchwała ma charakter porządkowy. W dokumencie uregulowano nowe wysokości stawek
dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego,

Proponowany dokument zawiera szczegółowo określone wysokości stawek dodatków, które są wyrażone
w procentach i zastąpią funkcjonujące do tej pory tzw. stawki „widełkowe”.

Zawarte w uchwale regulacje płacowe są dostosowane do rzeczywistych potrzeb i możliwości,
uwarunkowane realizowaną polityką oświatową gminy Bartniczka.

Projekt uchwały został przekazany związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli celem uzgodnienia.
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