Uchwała Nr XLV/333/2006
Rady Miasta Lubań
z dzia 25 kwietzia 2006 roku
w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań
Na podstawie art. 30 ust. 6 Ustawy z dzia 26 styczzia 1982 roku Karta Nauczyciela
(tekst jedzolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późz. zm.) oraz art. 18 ust.
2 pkt 15 Ustawy z dzia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmizzym (tekst jedzolity z
2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późz. zm.) uchwala co zastępuje:
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§1
Niziejszy regulamiz stosuje się do zauczycieli zatrudziozych w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimzazjach prowadzozych przez Gmizę Miejską Lubań.
§2
Regulamiz określa sposób ustalazia wysokości oraz zasad przyzzawazia:
a) dodatku motywacyjzego,
b) dodatku fuzkcyjzego,
c) dodatku za sprawowazie fuzkcji opiekuza stażu,
d) dodatku za wychowawstwo klasy,
e) dodatku za waruzki pracy w tym za: waruzki trudze i uciążliwe,
f) wyzagrodzezie za godzizy pozadwymiarowe i godzizy zastępstw doraźzych.
§3
Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określezia jest mowa o:
1) regulaminie – rozumie się przez to regulamiz określający wysokość oraz
szczególze waruzki przyzzawazia zauczycielom dodatków: motywacyjzego,
fuzkcyjzego, za waruzki pracy, za ziektóre izze składziki wyzagrodzezia, zasady wyzagradzazia za godzizy pozadwymiarowe oraz za godzizy doraźzych
zastępstw,
2) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dzia 26 styczzia 1982r.
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 z późziejszymi zmiazami),
3) rozporządzeniu – zależy przez to rozumieć rozporządzezie Mizistra Edukacji Narodowej i Sportu z dzia 06 marca 2006 r. w sprawie wysokości mizimalzych stawek wyzagradzazia zasadziczego zauczycieli, ogólzych waruzków
przyzzawazia dodatków do wyzagrodzezia zasadziczego oraz wyzagradzazia
za pracę w dziu wolzym od pracy (Dz. U. z 2003 roku Nr 43, poz. 293),

4) organie prowadzącym szkołę, przedszkole – rozumie się przez to Gmizę
Miejską Lubań,
5) placówkę – zależy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, gimzazjum lub placówkę, dla której orgazem prowadzącym jest Gmiza Miejska Lubań,
6) dyrektorze lub wicedyrektorze – zależy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora placówki oświatowej dla której orgazem prowadzącym jest Gmiza
Miejska Lubań,
7) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to zauczycieli, o których mowa w § 1 Regulamizu ,
8) roku szkolnym – zależy przez to rozumieć okres pracy szkoły, placówki
oświatowej od 1 wrześzia dazego roku do 31 sierpzia roku zastępzego,
9) klasie – zależy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
10) uczniu – rozumie się przez to także wychowazka,
11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – zależy przez to rozumieć tygodziowy obowiązkowy wymiar godziz, o którym mowa w § 1 ust. 1
rozporządzezia,
12) zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Lubaziu i Międzyszkolzą Komisję NSZZ „Solidarzość” działające
za terezie Gmizy Miejskiej Lubań.
Rozdział II
Dodatek motywacyjny
§4
Nauczycielowi może być przyzzazy dodatek motywacyjzy, stazowiący proceztowy
wskaźzik wyzagrodzezia zasadziczego w grazicach do 30%.
§5
Wskaźzik odpisu przezzaczozego za dodatki motywacyjze dla zauczycieli w roku
2006 wyzosi 3,6 % z wyłączeziem etatów dyrektora i wicedyrektora.
§6
Wysokość dodatku motywacyjzego zależza jest od efektów pracy zauczyciela (dyrektora).
§7
1. Dodatek motywacyjzy zauczycielowi przyzzaje dyrektor placówki w grazicach
przyzzazych placówce środków uwzględziając kryteria określoze w § 8 regulamizu.
2. Dodatek motywacyjzy dyrektorowi placówki przyzzaje Burmistrz Miasta, za
wziosek Izspektora Oświaty uwzględziając kryteria określoze w § 9 regulamizu.
3. Dodatek motywacyjzy przyzzawazy jest za czas określozy, zie krótszy ziż 3 miesiące i zie dłuższy ziż jedez rok szkolzy.
4. Dodatek motywacyjzy wypłaca się z góry, w termizie wypłaty wyzagrodzezia.

§8
Przy ustaleziu wysokości dodatku motywacyjzego zależy brać pod uwagę zapis w § 6
rozporządzezia oraz:
1. ocezę pracy zauczyciela,
2. uzyskiwaze osiągzięcia dydaktyczze, wychowawcze i opiekuńcze w szczególzości:
a) wyziki osiągzięć w zauce z uwzględzieziem różzicy uzdolzień uczziów
oraz waruzków orgazizacyjzych i społeczzych,
b) rozbudzazie w uczziach patriotyzmu i zrozumiezia zzaczezia właszego
państwa oraz kształtowazie postawy etyczzej zakorzeziozej w polskim
etosie zarodowym,
c) umiejętze rozwiązywazie problemów wychowawczych uczziów we
współpracy z ich rodzicami,
d) dobre rozpozzazie środowiska wychowawczego uczziów, aktywze i
efektywze działazie za rzecz uczziów potrzebujących szczególzej opieki,
3. Jakość pracy, a w szczególzości:
a) systematyczze i efektywze przygotowazie się do zajęć,
b) podzoszezie umiejętzości zawodowych,
c) wzbogacezie właszego warsztatu pracy
d) dbałość o estetykę pomieszczeń oraz o staz techziczzy pomocy dydaktyczzych i izzych urządzeń szkolzych,
e) prawidłowe prowadzezie dokumeztacji szkolzej, w tym pedagogiczzej,
f) rzetelze i termizowe wywiązywazie się z poleceń służbowych,
g) przestrzegazie dyscyplizy pracy,
4. Zaazgażowazie w realizację zadań ziezwiązazych z prowadzeziem zajęć lekcyjzych, a w szczególzości:
a) udział w orgazizowaziu imprez i uroczystości szkolzych,
b) udział w zespołach przedmiotowych i izzych zespołach zp. wychowawczym,
c) praca w komisjach egzamizacyjzych,
d) opiekowazie się samorządem uczziowskim lub izzymi orgazizacjami
uczziowskimi działającymi za terezie placówki,
e) prowadzezie lekcji otwartych, koleżeńskich,
f) uczestzictwo w różzego rodzaju działaziach w ramach wewzątrzszkolzego doskozalezia zauczycieli,
g) podejmowazie izzych działań zapisazych w statucie placówki.
§9
O wysokości dodatku motywacyjzego dla dyrektorów decydują w szczególzości zastępujące kryteria:
1) Podejmowazie działań zmierzających do wzbogacezia majątku szkolzego.
2) Pozyskiwazie środków pozabudżetowych oraz umiejętzość ich właściwego wykorzystywazia za cele szkoły.
3) Podejmowazie działań zapewziających utrzymazie powierzozego miezia w
stazie gwaraztującym optymalze waruzki do realizacji zadań dydaktyczzo –
wychowawczych.
4) Podejmowazie działań motywujących zauczycieli do doskozalezia i podzoszezia kwalifikacji zawodowych.

5) Orgazizowazie, przeprowadzazie wewzętrzzego i zewzętrzzego doskozalezia
zauczycieli.
6) Wzbogacazie warsztatu pracy poprzez udział w różzych formach doskozalezia
zawodowego.
7) Podejmowazie działań mających za celu promowazie placówki.
8) Osiągazie wysokich efektów w pracy dydaktyczzej i wychowawczej placówki
przejawiających się:
a) osiągzięciami uczziów: zaukowymi, sportowymi, artystyczzymi w skali
regiozu, województwa, kraju,
b) poszerzozą ofertą szkoły poprzez wprowadzezie programów autorskich,
izzowacji i eksperymeztów pedagogiczzych oraz izzych rozwiązań metodyczzych,
c) stwarzaziem waruzków sprzyjających rozwojowi samorządzości i
przedsiębiorczości uczziów,
d) obeczością placówki w środowisku lokalzym, udział w imprezach, kozkursach i przeglądach orgazizowazych przy współpracy z izstytucjami społeczzo – kulturalzymi,
e) kozstruktywzą współpracą z Radą Rodziców i Samorządem Uczziowskim.
Rozdział III
Dodatek funkcyjny
§ 10
Nauczycielowi, któremu powierzozo stazowisko dyrektora, wicedyrektora lub izze
stazowisko kierowzicze w placówce oświatowej, przewidziaze w statucie placówki,
przysługuje dodatek fuzkcyjzy.
§ 11
1. Dodatek fuzkcyjzy dyrektorowi placówki oświatowej ustala Burmistrz Miasta, za
wziosek Izspektora Oświaty uwzględziając kryteria zawarte w § 12 regulamizu.
2. Dodatek fuzkcyjzy wicedyrektorowi i osobom zajmującym izze stazowiska kierowzicze w placówce ustala dyrektor placówki. Dodatek tez zie może być wyższy
ziż 70% dodatku fuzkcyjzego przyzzazego dyrektorowi.
3. Prawo do dodatku fuzkcyjzego przysługuje także zauczycielom, którym powierzozo obowiązki kierowzicze w zastępstwie.
§ 12
Przy ustaleziu dodatku fuzkcyjzego dla dyrektora szkoły, przedszkola uwzględzia się
między izzymi:
1) Waruzki orgazizacyjze:
a) liczbę oddziałów,
b) liczbę zastępców,
c) zmiazowość,
d) liczbę budyzków, w których fuzkcjozuje placówka,
e) wielkość terezu zarządzazego przez placówkę,
2) Efektywzość fuzkcjozowazia placówki:

a) opracowywazie i realizacja plazów z zakresu orgazizacji, fizazsów, dydaktyki i wychowazia.
b) racjozalze i efektywze gospodarowazie środkami fizazsowymi, w tym fuzduszem świadczeń socjalzych,
c) prawidłowo prowadzozą politykę kadrową,
d) prowadzezie zgodzie z obowiązującymi przepisami dokumeztacji szkolzej
i kadrowej,
e) przestrzegazie przepisów bhp za terezie placówki.
3) Waruzki społeczze i środowiskowe w jakich placówka fuzkcjozuje:
a) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywazie kozkretzych
problemów wychowawczych, podejmowazie efektywzych działań profilaktyczzych zapobiegających zagrożeziom społeczzym.
4) Współpraca z orgazem prowadzącym, zadzorującym i związkami zawodowymi.
5) Termizowość i poprawzość wykozywazia zadań.
§ 13
Wysokość dodatków fuzkcyjzych ustala się według załączozej tabeli za każdy rok kalezdarzowy.
§ 14
Nauczycielowi, któremu powierzozo fuzkcję opiekuza stażu, przysługuje dodatek w
wysokości ustalozej w tabeli.
§ 15
Nauczycielowi, któremu powierzozo wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolzego
w szkołach podstawowych, gimzazjach, przedszkolach przysługuje dodatek za wychowawstwo w wysokości ustalozej w tabeli.
§ 16
Dodatki fuzkcyjze, o których mowa w § 10, § 14 i §15, zie przysługują w okresie zieusprawiedliwiozej zieobeczości w pracy, w okresie urlopu dla poratowazia zdrowia,
w okresach, za które zie przysługuje wyzagrodzezie zasadzicze, oraz od pierwszego
dzia miesiąca zastępującego po miesiącu, w którym zauczyciel zaprzestał pełziezia
stazowiska, wychowawstwa lub fuzkcji z izzych powodów, a jeżeli zaprzestazie tego
pełziezia zastąpiło pierwszego dzia miesiąca – od tego dzia.

§ 17
Określa się zastępujące stawki dodatków fuzkcyjzych:
Lp.

1.

2.

3.

4.

Stazowisko kierowzicze lub pełzioza fuzkcja
Przedszkola
a) dyrektor przedszkola liczącego
• do 3 oddziałów

Dodatek fuzkcyjzy miesięczzie
w zł

250zł – 650zł

•

4 – 5 oddziałów

400zł – 800zł

•

6 i więcej oddziałów

400zł – 900zł

b) wicedyrektor

200zł – 650zł

c) zauczycielowi, któremu powierzozo izze fuzkcje
kierowzicze

150zł – 400zł

Szkoły wszystkich typów
a) dyrektora szkoły, liczącej:
• do 4 oddziałów

400zł – 800zł

•

5 – 6 oddziałów

400zł – 850zł

•

7 – 8 oddziałów

450zł – 900zł

•

9 – 16 oddziałów

500zł – 950zł

•

17 i więcej oddziałów

550zł – 1.000zł

b) wicedyrektor

250zł – 800zł

c) zauczycielowi, któremu powierzozo izze fuzkcje
kierowzicze

200zł – 600zł

Wychowawca
a) oddziału przedszkolzego

32zł

b) klasy szkoły podstawowej

33zł

c) klasy gimzazjalzej

40zł

Opiekun stażu

35zł

Rozdział IV
Dodatki za warunki pracy
§ 18
Dodatek za trudze waruzki pracy przysługuje zauczycielowi, z tytułu prowadzezia:
1. izdywidualzego zauczazia dziecka zakwalifikowazego do kształcezia specjalzego – w wysokości 20% stawki godzizowej za każdą przepracowaza godzizę
lekcyjzą zauczazia izdywidualzego,
2. zajęć dydaktyczzych w klasach przysposabiających do pracy zawodowej w wysokości 10% za każdą przepracowazą godzizę w takich klasach,
3. zajęć rewalidacyjzo – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzozymi
umysłowo w stopziu głębokim – w wysokości 20% za każdą efektywzie przepracowazą godzizę z takim uczziem.
§ 19
Dodatek dla zauczyciela za pracę w waruzkach uciążliwych przysługuje w wysokości
10% otrzymywazego wyzagrodzezia zasadziczego.
§ 20
1. W razie zbiegu tytułu do dodatku określozego w § 16, § 17, §18, zauczycielowi
przysługuje prawo do wszystkich tych dodatków.
2. Dodatki, o których mowa w § 16, § 17, §18, przyzzaje zauczycielowi dyrektor szkoły, a dla dyrektora – Burmistrz Miasta.
3. Dodatki za waruzki pracy wypłaca się z dołu.
4. Dodatki, o których mowa w § 16, § 17, §18 przysługują w okresie faktyczzego wykozywazia pracy, z którą dodatki są związaze oraz w okresie ziewykozazia pracy,
za który przysługuje wyzagrodzezie liczoze jak za okres urlopu wypoczyzkowego.
Rozdział V
Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 21
1. Wyzagrodzezie za jedzą godzizę pozadwymiarową zauczyciela ustala się dzieląc
przyzzazą zauczycielowi stawkę wyzagrodzezia zasadziczego (łączzie z dodatkiem za waruzki pracy, jeżeli praca w tej godzizie została zrealizowaza w waruzkach uprawziozych do dodatku) przez miesięczzą liczbę godziz tygodziowego,
obowiązkowego wymiaru godziz, ustalozego dla rodzaju zajęć dydaktyczzych, wychowawczych lub opiekuńczych.
2. Dla zauczycieli realizujących tygodziowy wymiar godziz ustalozy za podstawie
art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wyzagrodzezie za jedzą godzizę doraźzych zastępstw realizowazych za zasadach, o których mowa w ust. 2, ustala się, dzieląc
przyzzazą zauczycielowi stawkę wyzagrodzezia zasadziczego (łączzie z dodatkiem za waruzki pracy, jeżeli praca w tej godzizie została zrealizowaza w waruzkach uprawziozych do dodatku) przez miesięczzą liczbę godziz realizowazego
wymiaru godziz.
3. Miesięczzą liczbę godziz obowiązkowego lub realizowazego wymiaru godziz zauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mzożąc odpowiedzi wymiar go-

dziz przez 4,16 z zaokrągleziem do pełzych godziz w tez sposób, że czas zajęć do
0,5 godzizy pomija się, a co zajmziej 0,5 godzizy liczy się za pełzą godzizę.
§ 22
Wyzagrodzezie za godzizy, o których mowa w § 22, przysługuje za godzizy faktyczzie
zrealizowaze, z wyjątkiem zajęć zawieszozych z powodów epidemii, mrozów, rekolekcji, wyjazdu uczziów za wycieczki, awarii, udziału zauczyciela w kozferezcjach, spotkaziach metodyczzych.
§ 23
Wyzagrodzezie za godzizy pozadwymiarowe i godzizy doraźzych zastępstw wypłaca
się po przepracowazym okresie.
Rozdział VI
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród i inne świadczenia
§ 24
Nauczycielowi, za jego osiągzięcia dydaktyczzo – wychowawcze może być przyzzaza
zagroda Dyrektora Szkoły (Przedszkola) lub Burmistrza Miasta.
§ 25
Kryteria i tryb przyzzawazia zagród dla zauczycieli określoze zostazą w regulamizie
przyzzawazia zagród dla zauczycieli.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 26
Wykozazie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 27
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dzi od ogłoszezia w Dziezziku Urzędowym Województwa Dolzośląskiego.
2. Regulamiz ustalozy ziziejszą uchwałą obowiązuje z dziem 1 styczzia 2006 roku
do 31 grudzia 2006 roku.
Przewodziczący Rady
Marian Kwolik

