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UCHWAŁA NR XLV/440/18
RADY GMINY ZABIERZÓW
z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zabierzów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) i rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i 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 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 416 zmieniony
przez Dz.U. z 2014 r. poz. 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029 oraz z 2017 r. poz. 630) Rada Gminy
Zabierzów uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Zabierzów, w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.
2. Regulamin, o jakim mowa w ust. 1 określa wysokość stawek dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy, w tym warunki ich przyznawania, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania
nagród dla nauczycieli.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/294/09 Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.02.2009 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia, a także
wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 r.
Przewodniczący Rady
Maria Kwaśnik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/440/18
Rady Gminy Zabierzów
z dnia 25 maja 2018 r.
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Zabierzów
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zabierzów,
2. radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Zabierzów,
3. szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, zespół szkolno-przedszkolny
i poradnię psychologiczno-pedagogiczną, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów,
4. dyrektorze, wicedyrektorze, nauczycielu - należy przez to rozumieć dyrektora, wicedyrektora lub
nauczyciela jednostki, o której mowa w ust. 3,
5. roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia
roku następnego,
6. klasie - należy przez to rozumieć także oddział w szkole lub przedszkolu,
7. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć obowiązkowy wymiar
godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 4a pkt 1, lub art. 42 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
II. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE
§ 2. 1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustala się w zależności od stopnia awansu
zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, na poziomie minimalnych stawek
zapisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i 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 pracą w dniu wolnym od pracy.
2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ulegają zmianie w przypadku zmiany przepisów ustawy
i aktów wykonawczych, i nie wymagają zmiany niniejszego regulaminu.
III. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 3. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany nauczycielom na warunkach i w wysokości określonych
w art. 33 ust. 1 i ust. 3 Karty Nauczyciela.
IV. DODATEK FUNKCYJNY
§ 4. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono funkcję:
1) dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze, przewidziane w statucie szkoły,
2) wychowawcy klasy,
3) opiekuna stażu.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje za cały czas pełnienia funkcji.
3. Wicedyrektorowi zastępującemu nieobecnego dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w stawce
ustalonej dla dyrektora szkoły, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym
miesiącu zastępowania nieobecnego dyrektora.
4. Nauczyciele, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, mają prawo do dodatku
funkcyjnego w stawce ustalonej dla danego stanowiska kierowniczego, od pierwszego dnia miesiąca po
upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków. Uprawnienie to wygasa z pierwszym dniem
miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
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5. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek tylko za jeden oddział (grupę), niezależnie od liczby
oddziałów (grup), w których prowadzą zajęcia.
§ 5. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły, w granicach stawek określonych
w regulaminie w § 7 tab. nr 1 ust. 1 do 6, przyznaje Wójt, uwzględniając między innymi:
1) wielkość i strukturę organizacyjną szkoły,
2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
3) warunki społeczne i środowiskowe, w jakich szkoła funkcjonuje,
4) jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności:
a) współpracę z organem prowadzącym lub bezpośrednim przełożonym - między innymi terminowe
wykonywanie zadań,
b) właściwe prowadzenie gospodarki środkami finansowymi oraz nadzorowanie realizacji zatwierdzonego
planu finansowego,
c) organizowanie pracy szkoły zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów oraz
pracowników szkoły,
d) kształtowanie właściwej polityki kadrowej, w szczególności pozyskiwanie nauczycieli wysoko
wykwalifikowanych,
e) umiejętności organizacyjne,
f) kształtowanie struktury organizacyjnej szkoły,
g) umiejętność integrowania zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych zadań, inspirowania oraz
pomagania w rozwoju zawodowym nauczycieli,
h) współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu wychowawczego
szkoły.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora, innych osób zajmujących stanowiska kierownicze
i inne w szkole, wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 do 3 w granicach stawek określonych w regulaminie przyznaje
dyrektor szkoły, w ramach przyznanych na ten cel środków, uwzględniając wielkość i złożoność zadań
wynikających z pełnionej funkcji oraz jakość pracy związanej z pełnionym stanowiskiem kierowniczym.
§ 6. 1. Środki na dodatki funkcyjne rezerwuje się w wysokości nie niższej niż kwota wynikająca
z sumowania iloczynów liczby osób i odpowiadającej im średniej wysokości dodatku dla każdej grupy
wyodrębnionej w § 7 tab. nr 1.
2. Dodatek funkcyjny przyznaje się na okres nie dłuższy niż jeden rok.
3. Dodatek funkcyjny wypłaca się miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się za okres pełnienia funkcji oraz za inne okresy, o ile wynika to
z przepisów szczególnych. Dodatki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 nie przysługują w okresach:
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel z innych powodów zaprzestał pełnienia obowiązków, do
których przypisany jest ten dodatek. Jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca - to od tego dnia.
5. W przypadku zmiany liczby uczniów w oddziale w ciągu trwania miesiąca, zmiana wysokości dodatku
funkcyjnego wypłacanego wychowawcy następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu
w którym nastąpiła zmiana.
§ 7. Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły i zatwierdzone przez organ prowadzący szkołę oraz dla nauczyciela, któremu powierzono funkcję
wychowawcy klasy lub opiekuna stażu- tab. nr 1.
Tab. nr 1
l.p.

Stanowisko lub pełniona funkcja

Stawka

dodatku

funkcyjnego
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miesięcznie w zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dyrektor szkoły liczącej:
do 10 oddziałów
do 15 oddziałów
do 20 oddziałów
powyżej 20 oddziałów
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej
Wicedyrektor szkoły
Wychowawca oddziału liczącego:
do 20 uczniów
powyżej 20 uczniów
Opiekun stażu

800-1000
1000-1200
1200-1400
1400-1700
1000-1200
600-900
100
150
80

V. DODATEK MOTYWACYJNY
§ 8. 1. Nauczycielowi przyznaje się dodatek motywacyjny w zależności od osiąganych wyników pracy,
a w szczególności za:
1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym
zadaniem lub zajęciem,
3) ocenę jego pracy,
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż
jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny jest uznaniowy i w szczególnie uzasadnionych przypadkach można
go obniżyć lub podwyższyć bez konieczności wypowiedzenia.
3. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły
macierzystej w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, w granicach posiadanych środków finansowych przyznaje
dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - wójt, ustalając jego wysokość oraz okres, na jaki został przyznany.
§ 9. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi 7% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia
zasadnicze tych nauczycieli.
2. Dodatek motywacyjny dla danej szkoły jest proporcjonalny do jej udziału w funduszu płac na
wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli w Gminie Zabierzów.
§ 10. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
jakość świadczonej pracy, podejmowanie dodatkowych zadań, zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela wynosi kolejno:
1) dla nauczycieli, w tym wicedyrektorów - do 30% osobistego wynagrodzenia zasadniczego,
2) dla dyrektorów szkół - do 40% osobistego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego należy brać pod uwagę:
1) ocenę pracy nauczyciela,
2) uzyskiwane osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze a w szczególności:
a) wyniki uczniów w nauce z uwzględnieniem różnicy poziomu uzdolnień uczniów oraz warunków
organizacyjnych i społecznych,
b) rozbudzanie w uczniach patriotyzmu i zrozumienia znaczenia własnego państwa oraz kształtowanie
postawy etycznej, zakorzenionej w polskim etosie narodowym,
c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
d) dobre rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
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3) jakość pracy, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do zajęć,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę pomieszczeń oraz o stan techniczny pomocy dydaktycznych i innych urządzeń
szkolnych,
4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
5) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
6) przestrzeganie dyscypliny pracy.
7) zaangażowanie w realizację zadań niezwiązanych z prowadzeniem zajęć lekcyjnych, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych zespołach,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie
szkoły,
d) uczestnictwo w innych rodzajach działań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
8) podejmowanie innych zadań, zapisanych w statucie szkoły.
3. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół dodatkowo bierze się pod uwagę:
1) dbałość o jakość pracy szkoły zgodnie z założeniami polityki edukacyjnej Gminy,
2) osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uczniów szkoły,
3) organizowanie pracy szkoły lub placówki zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów
oraz pracowników szkoły,
4) prawidłowe i oszczędne prowadzenie polityki finansowej, w tym pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
5) sprawne zarządzanie placówką:
6) podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe oraz wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
VI. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 11. 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje za pracę definiowaną w osobnych przepisach, jako „praca
w trudnych warunkach"- w § 8 pkt 7, 8 i 10 rozporządzenia MENiS, wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszego
regulaminu.
2. Wysokość dodatku za warunki pracy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia zasadniczego, jeśli jest
wykonywana w pełnym wymiarze godzin, za które to wynagrodzenie przysługuje.
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje za rzeczywiście przepracowane godziny i w wysokości
proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do etatowego pensum.
4. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach cały obowiązujący go
wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje
w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć.
5. Wysokość stawki wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową, przepracowaną w trudnych warunkach,
powiększa się odpowiednio.
6. Stawkę godzinową, o której mowa w § 12 niniejszego regulaminu ustala się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin, odpowiednio dla ustalonego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych, realizowanych przez nauczyciela.
§ 12. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielowi z tytułu prowadzenia:
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1) indywidualnego nauczania dziecka - w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą efektywnie
przepracowaną godzinę indywidualnego nauczania,
2) zajęć w oddziałach dwujęzycznych - w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych
klasach godzinę nauczania,
3) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę tych zajęć.
§ 13. 1. W razie zbiegu tytułu do dodatków określonych w § 12 nauczycielowi przysługuje prawo do
wszystkich tych dodatków.
2. Dodatki, o których mowa w § 12 dyrektor szkoły przyznaje nauczycielom, a wójt - dyrektorowi szkoły.
3. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu.
4. Dodatki, o których mowa w § 12 przysługują w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatki
są związane oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres
urlopu wypoczynkowego.
VII. GODZINY PONADWYMIAROWE I ZASTĘPSTWA DORAŹNE
§ 14. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową lub jedną godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela
ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku )
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, odpowiednio dla ustalonego
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych lub doraźnych zastępstw.
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, jeżeli praca w tej
godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku ) przez miesięczną liczbę godzin
realizowanego wymiaru godzin.
4. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela,
o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym zatwierdzonym przez organ
prowadzący, ujęte w rocznym harmonogramie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły na dany rok szkolny
przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w szczególności z związku z : zawieszeniem zajęć z powodu
epidemii lub mrozów, wyjazdem z uczniem na konkurs lub olimpiadę, wycieczkę, rekolekcje, skierowaniem
nauczyciela na dokształcanie lub doskonalenie traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
VIII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
§ 15. Zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela, w budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się specjalny
fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze,
w wysokości 1,5% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń.
§ 16. 1. W myśl § 15 niniejszego regulaminu 70% funduszu nagród przekazywane jest bezpośrednio do
szkół, z przeznaczeniem na nagrody dyrektora. Zasady i kryteria przyznawania nagród dyrektora ustala
dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i w uzgodnieniu z działającymi w szkole związkami
zawodowymi.
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2. Z kolei 30% funduszu nagród przeznacza się na nagrody Wójta. Organ prowadzący szkoły może
dokonać zwiększenia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy Zabierzów.
§ 17. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej,
2) ważnych wydarzeń w życiu szkoły,
3) zakończenia roku szkolnego,
4) w innych uzasadnionych przypadkach.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane nauczycielowi po przepracowaniu
w szkole na terenie Gminy Zabierzów co najmniej jednego roku.
3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane dyrektorowi po przepracowaniu w szkole
na terenie Gminy Zabierzów co najmniej jednego roku.
§ 18. Kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród:
1. Do nagrody może być typowany nauczyciel, który:
1) legitymuje się osiągnięciami w pracy dydaktycznej co oznacza, że:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów,
przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, zakwalifikowaniem uczniów do udziału
w zawodach lub olimpiadach przedmiotowych, zajęciem przez uczniów I-III miejsca w konkursach,
zawodach, przeglądach o charakterze ponad szkolnym,
b) prowadzi działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania
opracowywania autorskich programów i publikacji,
c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi
trudności w nauce,
d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe
e) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów
w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach,
f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne,
2) legitymuje się osiągnięciami w pracy opiekuńczej co oznacza, że:
a) organizuje pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
b) prowadzi działalność profilaktyczną mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej wśród dzieci,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją,
organizacjami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
d) wzorowo wypełnia zadania związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę,
e) organizuje udział rodziców w życiu szkoły.
3) legitymuje się osiągnięciami w działalności szkolnej i pozaszkolnej co oznacza, że:
a) aktywnie udziela pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie
nauczyciela,
b) pracuje na rzecz rozwoju promocji szkoły,
c) pracuje na rzecz aktywizacji środowiska.
2. Nauczyciel powinien spełniać co najmniej 1/3 warunków wskazanych w ust.1 pkt 1 do 3.
3. Przy przyznawaniu dyrektorom szkół nagród Wójta Gminy ze specjalnego funduszu nagród bierze się
dodatkowo pod uwagę:
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1) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole poprzez stawianie właściwych wymagań
nauczycielom i uczniom oraz pracownikom administracji i obsługi,
2) dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły,
3) efektywność sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
4) wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym,
5) prawidłową współpracę ze wszystkimi organami szkoły,
6) racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych oraz racjonalne pozyskiwanie
i wydatkowanie środków pozabudżetowych,
7) współpracę z organem prowadzącym.
§ 19. Tryb przyznawania nagrody Wójta :
1. Wójt przyznaje nagrody na wniosek:
1) dyrektorów szkół,
2) zakładowych organizacji związkowych,
3) z własnej inicjatywy.
2. W przypadku dyrektora szkoły prawo wystąpienia z wnioskiem o nagrodę Wójta przysługuje również:
1) Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie,
2) Wizytatorowi Małopolskiego Kuratorium Oświaty.
3. Wniosek o nagrodę musi zawierać:
1) dane osobowe kandydata do nagrody,
2) informacje o ocenie,
3) wyszczególnienie dotychczasowych nagród,
4) uzasadnienie zawierające osiągnięcia od czasu otrzymania ostatniej nagrody,
5) opinię rady pedagogicznej wyrażoną w głosowaniu tajnym dla dyrektora, a przypadku nauczyciela
nie będącego dyrektorem szkoły opinię dyrektora,
6) podpis wnioskodawcy.
4. Wniosek o nagrodę Wójta powinien być złożony na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu, na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy lub Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół w Zabierzowie, w terminie do 31 lipca roku kalendarzowego.
5. Wnioski na podstawie których nie przyznano nagród, zostają odesłane do szkół wraz z uzasadnieniem.
6. Wnioski złożone w terminie wskazanym w ust. 5, spełniające wymogi formalne podlegają rozpatrzeniu
przez Komisję opiniującą nagrody powołaną przez Wójta Gminy Zabierzów w drodze zarządzenia.
7. Komisja opiniująca nagrody pracuje w następującym składzie:
1) Przewodniczący,
2) Członkowie:
a) Dyrektor GZEAS w Zabierzowie,
b) 2 Przedstawicieli Rady Gminy,
c) Przedstawiciel ZNP,
d) Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.
8. Każdy z członków Komisji dysponuje 1 głosem.
9. Termin posiedzenia komisji wyznacza Przewodniczący Komisji.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–9–

Poz. 4118

10. Obsługę administracyjną Komisji sprawuje Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie.
11. Komisja dokonuje kwalifikacji kandydatów do nagrody w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji.
12. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Zabierzów.
13. Wójt Gminy może przyznać nauczycielowi nagrodę z własnej inicjatywy bez uzyskania w tym zakresie
opinii.
§ 20. 1. Wysokość indywidualnej nagrody uzależniona jest od spełnienia kryteriów określonych w §
18 i nie może przekroczyć:
1) kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra
z przygotowaniem pedagogicznym - w przypadku nagród przyznawanych przez dyrektora szkoły,
2) dwukrotności wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra
z przygotowaniem pedagogicznym - w przypadku nagród przyznawanych przez Wójta Gminy.
2. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego
aktach osobowych.
IX. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 21. 1. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do udostępnienia treści regulaminu wszystkim nauczycielom.
2. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz
przepisy Kodeksu Prawa pracy.
4. Niniejszy regulamin podlegał uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Przewodniczący Rady
Maria Kwaśnik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

– 10 –

Poz. 4118

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
WNIOSEK
O NAGRODĘ WÓJTA GMINY ZABIERZÓW
1.

Imię i nazwisko kandydata

2.

Data urodzenia

3.

Ocena pracy

4.

Miejsce zatrudnienia

5.

Wyszczególnienie
dotychczasowych nagród

6.

Uzasadnienie zawierające
spełnienie
kryteriów
według rozdziału VIII par.
18 regulaminu od czasu
otrzymania
poprzedniej
nagrody Wójta

7.

Opinia rady pedagogicznej

8.

Podpis wnioskodawcy

Przewodniczący Rady
Maria Kwaśnik

