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UCHWAŁA NR X/52/19
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie: Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Spytkowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019
poz. 506 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 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 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Spytkowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

i szkołach

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice oraz dyrektorom szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Spytkowice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/161/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, wiejskiego, nagród, a także
zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice, uchwała Nr
XXX/176/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/161/09
Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, mieszkaniowego, wiejskiego, nagród, a także zasady wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice, uchwała Nr X/44/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia
27 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/161/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 marca
2009 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy

Józef Kościelniak
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Załącznik do uchwały Nr X/52/19
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Regulamin
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę
Spytkowice
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 967 ze zm.),
2) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie 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 ze zm.),
3) szkole – rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Spytkowice,
4) nauczycielu – rozumie się przez to nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego
zatrudnionego w jednostkach, o których mowa w pkt 3,
5) uczniu – rozumie się przez to ucznia szkoły lub wychowanka przedszkola/oddziału przedszkolnego,
6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć – rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć nauczycieli określony w art. 42 ust. 3 lub na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy,
7) roku szkolnym – rozumie się przez to okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku
następnego,
8) organizacji związkowej – rozumie się przez to Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Nowym Targu.
§ 2. 1. Wysokość, warunki i zasady wypłacania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za
wysługę lat, dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, nagród jubileuszowych, dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, świadczenia na start, odpraw należnych z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz
z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy określa ustawa,
wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz przepisy odrębne.
2. Niniejszy Regulamin określa wysokość stawek dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę
lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu
nagród.
Rozdział 2.
Dodatek motywacyjny
§ 3. Nauczycielowi w zależności od osiąganych wyników w pracy, może być przyznany dodatek
motywacyjny.
§ 4. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela bierze się pod uwagę:
1) uzyskiwane osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:
a) wyniki uczniów w nauce z uwzględnieniem różnicy uzdolnień
organizacyjnych i społecznych,

uczniów oraz warunków

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
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c) dobre rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
d) systematyczne i efektywne przygotowanie do zajęć,
e) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, skutkujące
stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

adaptacją

i praktycznym

2) zaangażowanie w realizację zadań niezwiązanych z prowadzeniem zajęć lekcyjnych
czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy:

i w realizację

f) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) praca w komisjach egzaminacyjnych, komisjach przedmiotowych i innych zespołach,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie
szkoły,
d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych
uwzględniających potrzeby uczniów,

zajęć

pozalekcyjnych

i pozaszkolnych

e) prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz uczestnictwo w innych rodzajach działań w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
f) praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
g) podejmowanie innych zadań zapisanych w statucie szkoły,
3) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:
a) realizację zadań statutowych szkoły, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
b) współpracę ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi,
c) kształtowanie dobrych relacji międzyludzkich wewnątrz i na zewnątrz szkoły,
4) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania.
§ 5. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół dodatkowo bierze się pod uwagę:
1) dbałość o jakość pracy szkoły:
a) osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uczniów szkoły,
b) poszerzenie oferty szkoły,
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły,
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
e) obecność szkoły w środowisku lokalnym,
2) organizowanie pracy szkoły zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów oraz
pracowników szkoły,
3) prawidłowe i racjonalne
pozabudżetowych,

prowadzenie

polityki

finansowej,

w tym

pozyskiwanie

środków

4) sprawne zarządzanie szkołą:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań, rzetelność sprawozdawczości,
b) podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe oraz wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
c) prawidłowe prowadzenie polityki kadrowej,
d) podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–4–

Poz. 6276

§ 6. 1. W budżecie każdej szkoły zabezpiecza się środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli oraz
dyrektorów.
2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i przyznaje się go kwotowo na czas określony,
nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia
warunków, o których mowa w § 4 i § 5, w ramach posiadanych środków, dla nauczycieli ustala dyrektor
szkoły, a dla dyrektora szkoły – Wójt Gminy Spytkowice.
4. Indywidualnie przyznana kwota dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nie może przekroczyć 20%
jego wynagrodzenia zasadniczego, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. Indywidualnie przyznana kwota dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły nie może przekroczyć
30% jego wynagrodzenia zasadniczego, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Nauczycielowi, w tym dyrektorowi szkoły, koordynującemu realizację projektu finanso-wanego
z funduszy europejskich może być przyznany dodatek motywacyjny z tytułu przygotowania i realizacji tego
projektu w wysokości do 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.
7. Nauczycielowi uzupełniającemu etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
8. Dodatek motywacyjny wypłaca się miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 3.
Dodatek funkcyjny
§ 7. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono w szkołach:
1) stanowiska dyrektora lub wicedyrektora,
2) sprawowanie funkcji:
a) opiekuna stażu,
b) wychowawcy klasy,
c) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym,
d) doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta.
§ 8. 1. Wysokość przysługującego dodatku funkcyjnego ustalana jest w oparciu o poniższą tabelę:

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Stanowisko
Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej 9-12 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej powyżej 12 oddziałów
Dyrektor przedszkola
Wicedyrektor
Wychowawca klasy
Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym
Opiekun stażu
Doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant

Miesięczne stawki dodatku w zł
700-1100
800-1200
900-1400
600-1000
700-1100
300
300
50
50

2. Przy ustalaniu dodatku funkcyjnego dla dyrektora i wicedyrektora uwzględnia się: strukturę
organizacyjną szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole, liczbę pracowników
pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkole, złożoność zadań
wynikających z zajmowanego stanowiska.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach określonych w ust. 1 pkt 1-5, dla dyrektorów szkół ustala
Wójt Gminy Spytkowice, a dla wicedyrektora – dyrektor szkoły.
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4. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – Wójt Gminy
Spytkowice.
§ 9. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowania funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska
lub sprawowania funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – to od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono odpowiednie obowiązki
w zastępstwie nauczyciela uprawnionego do dodatku.
3. Prawo do dodatku funkcyjnego wygasa z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,
w którym upłynął okres zajmowania stanowiska lub sprawowania funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia
obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – to od tego dnia.
4. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługują
wszystkie te dodatki.
5. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna stażu przysługuje w okresie pełnienia opieki dodatek
funkcyjny w wysokości określonej w § 8 ust. 1 za każdego nauczyciela stażystę.
6. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy przysługuje dodatek
funkcyjny w wysokości określonej w § 8 ust. 1 za każdą klasę powierzoną nauczycielowi.
7. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem
przedszkolnym przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w § 8 ust. 1 za każdy oddział
powierzony nauczycielowi.
8. Dodatek funkcyjny wypłaca się miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 4.
Dodatek za warunki pracy
§ 10. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy przysługuje z tego
tytułu dodatek.
2. Za pracę w warunkach trudnych uznaje się prowadzenie zajęć określonych w § 8 rozporządzenia.
§ 11. Za pracę w trudnych warunkach przysługuje nauczycielowi dodatek w wysokości:
1) 20% osobistego wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć:
a) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
b) rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim,
2) 15% osobistego wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych
w szkołach podstawowych.
§ 12. 1. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie zajęć określonych w §
9 rozporządzenia.
2. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości 20% osobistego
wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez nauczyciela.
§ 13. 1. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel, w tym
nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w warunkach trudnych i uciążliwych cały
obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatki te wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel
realizuje w warunkach trudnych i uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru godzin zajęć lub jest
zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
2. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatku za trudne warunki pracy i uciążliwe warunki pracy
nauczycielowi przysługują obydwa te dodatki.
3. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycielom dyrektor szkoły, a dyrektorom szkół – Wójt Gminy
Spytkowice.
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4. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany,
oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu.
Rozdział 5.
Dodatek za wysługę lat
§ 14. 1. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany nauczycielom na warunkach i w wysokości określonych
w art. 33 ust. 1 ustawy oraz wydanym na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy rozporządzeniu ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania.
2. Potwierdza nabycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz przyznaje ten dodatek nauczycielowi dyrektor
szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy Spytkowice.
3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 15. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala
się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z jego osobistego
zaszeregowania (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, o której
mowa w ust. 1, ustala się mnożąc realizowany przez nauczyciela tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
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 przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
4. 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.
5. 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 tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy
lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 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 jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie
z dołu.
Rozdział 7.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 16. 1. W budżecie Gminy Spytkowice tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2, z czego:
1) 60% środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez dyrektorów szkół,
2) 40% środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez Wójta Gminy dla dyrektorów szkół
i nauczycieli.
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2. W ramach posiadanych w budżecie Gminy Spytkowice środków finansowych na wynagrodzenia Wójt
Gminy może przyznać nagrody w łącznej kwocie wyższej niż przewidziana w ust. 1 pkt 2.
§ 17. 1. Nauczyciele mogą otrzymać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z art. 49 ustawy.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznawane z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej,
2) innych ważnych wydarzeń w życiu szkoły (jubileusz, nadanie imienia itp.).
3. Nagroda Wójta Gminy wynosi od 50% do 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
4. Nagroda dyrektora szkoły wynosi od 35% do 75% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
§ 18. 1. Nagroda dyrektora szkoły dla nauczyciela zatrudnionego w tej szkole może być przyznana:
z własnej inicjatywy dyrektora, na wniosek rady pedagogicznej, na wniosek rady rodziców, na wniosek
związków zawodowych.
2. Łączna kwota nagród przyznanych przez dyrektora szkoły musi być zgodna z limitem środków
pozostających w dyspozycji dyrektora.
3. Wójt Gminy może przyznać nagrodę na wniosek: rady pedagogicznej, rady rodziców, organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, związków zawodowych i z własnej inicjatywy. Wniosek powinien
zawierać uzasadnienie uwzględniające kryteria zawarte w § 19 i 20.
4. Wnioski o przyznanie nagrody powinny być złożone:
1) do 30 września każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
2) z jednomiesięcznym wyprzedzeniem z okazji ważnych wydarzeń w życiu szkoły.
5. Wniosek powinien zawierać następujące dane kandydata do nagrody:
1) imię i nazwisko,
2) miejsce pracy,
3) stanowisko,
4) staż pracy pedagogicznej,
5) stopień awansu zawodowego,
6) informacja o ocenie pracy zawodowej,
7) informacja o wykształceniu,
8) dotychczas otrzymane nagrody, wyróżnienia, odznaczenia,
9) uzasadnienie
wniosku
zawierające
osiągnięcia
w okresie
od
wyróżnienia/odznaczenia/nagrody (z wyjątkiem nagrody dyrektora szkoły).

otrzymania

ostatniego

§ 19. Nagroda dyrektora szkoły lub Wójta Gminy może być przyznana nauczycielowi, który przepracował
w szkole co najmniej 1 rok i posiada co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku
zawodowego oraz legitymuje się wysokimi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone egzaminami uczniów przeprowadzanymi przez
okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c) rozwija zainteresowania i talenty uczniów, prowadzi dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych,
z sukcesem przygotowuje do udziału w konkursach, zawodach sportowych, festiwalach itp.
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d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi
trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
g) prowadzi udokumentowaną różnorodna działalność wychowawczą w poszanowaniu narodowych
wartości i tradycji, poświęca dodatkowy czas uczniom i skutecznie rozwiązuje problemy
wychowawcze;
2) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród
dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz
uczniów w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami;
3) w zakresie doskonalenia zawodowego i organizacji własnej pracy:
a) aktywnie przewodniczy zespołowi nauczycieli i organizuje współpracę zespołu przedmiotowego lub
wychowawczego,
b) udziela efektywnej pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie lub jest opiekunem
praktyk studenckich, prowadzi lekcje koleżeńskie (otwarte),
c) upowszechnia własne osiągnięcia i doświadczenia pedagogiczne lub wychowawcze w środowisku
lokalnym lub Internecie,
d) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,
e) podejmuje różne formy doskonalenia zawodowego, a zdobyte umiejętności wykorzystuje do pracy
własnej,
f) inicjuje i realizuje działania w projektach edukacyjnych, programach oraz akcjach ogólnopolskich,
g) współpracuje z partnerami lokalnymi i środowiskowymi.
§ 20. W przypadku przyznawania nagrody dla dyrektora szkoły, oprócz kryteriów wymienionych w § 19,
uwzględnia się ponadto:
1) dbałość o wysoki poziom nauczania i wychowania poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły,
właściwy dobór programów nauczania, innowacje pedagogiczne, odpowiednie sprawowanie nadzoru
pedagogicznego,
2) prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem szkoły, wzbogacanie bazy szkoły,
przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
3) pozyskiwanie i racjonalne wydatkowanie środków pozabudżetowych na rzecz szkoły,
4) dbanie o wizerunek szkoły poprzez różnorodne formy włączające środowisko lokalne (instytucje
społeczno-kulturalne, organizacje, osoby prywatne) do wspólnych działań na rzecz szkoły i integrowania
szkoły z nimi,
5) pozyskiwanie rodziców do współpracy ze szkołą,
6) tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne rozwiązywanie
konfliktów.
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§ 21. 1. Nagroda nie jest uzależniona od absencji chorobowej. Pracownik zachowuje prawo do nagrody
w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków z ubezpieczenia
społecznego.
2. Niezależnie od nagrody Wójta Gminy, nauczyciel może otrzymać w danym roku nagrody: ministra
właściwego ds. oświaty i wychowania, kuratora oświaty, dyrektora szkoły.
3. Każdy nagrodzony otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w aktach osobowych.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 22. 1. Regulamin został uzgodniony z organizacjami związkowymi.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
Przewodniczący Rady Gminy

Józef Kościelniak

