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UCHWAŁA NR XXXVII/301/2018
RADY GMINY TOMICE
z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Tomice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada
Gminy Tomice uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Tomice, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice.
§ 3. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXVIII/224/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice;
2) uchwała Nr XXIX/238/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 27 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr
XXVIII/224/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice;
3) uchwała Nr XXX/241/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXVIII/224/2010 Rady Gminy Tomice z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/301/2018
Rady Gminy Tomice
z dnia 15 czerwca 2018 r.
Regulamin wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tomice
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Tomice, zwany dalej „Regulaminem”.
2. Regulamin określa:
1) wysokość stawek dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich
przyznawania;
2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat;
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw.
4) wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową lub zespół szkolno-przedszkolny, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Tomice;
2) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego
zatrudnionego w szkole;
3) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola;
4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział;
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Tomice;
6) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967).
Rozdział 2.
Dodatek motywacyjny
§ 3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
2) osiągnięcia uczniów potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach
działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów przez 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) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
8) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
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9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
10) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi.
2. Warunkiem przyznania dyrektorowi szkoły dodatku motywacyjnego jest:
1) spełnianie warunków określonych w ust. 1;
2) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
3) prawidłowe planowanie i dysponowanie środkami finansowymi;
4) organizowanie pracy szkoły zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów oraz
pracowników szkoły;
5) kształtowanie właściwej polityki kadrowej;
6) kształtowanie właściwej struktury organizacyjnej szkoły;
7) integrowanie zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych zadań, inspirowanie oraz pomaganie w rozwoju
zawodowym nauczycieli;
8) współpraca z organem prowadzącym;
9) współpraca z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu wychowawczego szkoły;
10) tworzenie materialnej infrastruktury szkoły;
11) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku
lokalnym;
12) odpowiadanie przez szkołę na potrzeby edukacyjne społeczności lokalnej.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż
12 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 30 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia
zasadniczego.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora – Wójt.
Rozdział 3.
Dodatek funkcyjny
§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości zależnej
od zajmowanego stanowiska, liczby oddziałów w szkole i stawki miesięcznej za oddział:
Stanowisko kierownicze
Dyrektor szkoły
Wicedyrektor szkoły
Inne stanowisko kierownicze w szkole

Stawka miesięczna za
oddział w złotych
90
45
45

Miesięcznie w złotych
(nie więcej niż)
1500
750
750

3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi
szkoły lub nauczycielowi tej szkoły, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych
niż urlop wypoczynkowy.
4. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji:
2) wychowawcy klasy – w wysokości 100 zł;
3) wychowawcy oddziału przedszkolnego, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem – w wysokości
100 zł;
4) opiekuna stażu – w wysokości 60 zł.
5. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w ust. 1, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatków z tytułu
sprawowania funkcji wymienionych w ust. 4.
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6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowanie funkcji, a jeżeli powierzenie
stanowiska lub sprawowanie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia
7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub
sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od
tego dnia.
8. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt, a dla nauczyciela, w tym dla
wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły.
Rozdział 4.
Dodatek za warunki pracy
§ 5. 1. 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) 15% stawki godzinowej nauczyciela – z tytułu pracy wykonanej w trudnych warunkach;
2) 10% stawki godzinowej nauczyciela – z tytułu pracy wykonanej w uciążliwych warunkach.
2. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły –
Wójt.
Rozdział 5.
Dodatek za wysługę lat
§ 6. 1. 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.
2. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca.
Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych
§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się,
z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego
zastępstwa nauczyciela.
2. 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.
3. 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 w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz
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w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony
w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, 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
§ 8. 1. W ramach specjalnego funduszu nagród przyznawane są nagrody Wójta i nagrody dyrektora szkoły
dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Nagroda nie może być:
1) wyższa niż 150 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego – w przypadku nagród
Wójta;
2) wyższa niż 150 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego – w przypadku nagród
dyrektora szkoły.
3. Kryteria i tryb przyznawania nagród określa odrębna uchwała Rady Gminy Tomice.
Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Szymczak

