
Zarzqdzenie Nr 303/18
Burm istrza Gm iny i M iasta Czenvionka-Leszczyny

z dnia 2lipca 2018 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsu ltacj i projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czenrvionce-Leszczynach w sprawie przyjqcia regulaminu okre6lajqcego
wysokoS6 stawek dodatku: za wyslugq lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy i szczeg6lowe warunki przyznawania tych dodatk6w oraz
szczeg6lowe warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny dorainych zastqpstw dla nauczycieli zatrudnionych
w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina
i Miasto Czenrvionka-Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z p62n. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 450 z p62n. zm.), w zwiqzku z g 3 i 4 Uchwaly nr lxi138/15 z dnia
26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czeruuionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia
szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci po2ytku publicznego
i organizacjami pozarzqdowymi ipodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.
Slqskiego z 2015r. poz. 3888)

1.

zarzqdzam co nastgpuje :

sl
Przeprowadzii konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjgcia regulaminu
okreSlajqcego wysoko6d stawek dodatku: za wyslugQ lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy i szczeg6lowe warunki przyznawania tych
dodatk6w oraz szczegilowe warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraZnych zastQpstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dla kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 3 lipca 2018r. do
9 lipca 2018r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22018r., poz. 450 z po2n. zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszae

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny ul. Parkowa I 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje
data wptywu do Urzqdu Gminy i Miasta),

2) poczla elektroniczna na adres e-mail ed@czerwionka-
leszczynv.com. ol

3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 431 17 60,
W przypadku zgloszenia wniosku przez minimu m trzy organizacje
pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

2.

3.

4.

5.



24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie,
konsultacje mogq mie6 formq bezpo6redniego, otwartego spotkania
dotyczqcego przedmiotowej tematyki.

6. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialny
jest Wydzial Edukacji Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2
1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w g 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego

Zarzqdzenia.
2. Niepzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust. 2

oznacza akceptacje przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1ust. 1.

s3
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione

Radzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1, Burmistz zalqcza wlasne

stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Le szczyny.

s4

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Edukacji.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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w sprawie pzyjecia regulaminu okre6laiQcego wysokos6 stawek dodatku: za wysluge lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczeg6lowe warunki przyznawania tych
dodatk6w oraz szczegolowe warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godiiny
ponadwymiarowe i godziny dorainych zastQpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkohch
i przedszkolach, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czenrionka-Leszczyny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samozEdzie gminnym (t.j. Dz. U.22018 r., poz. 994 z p62n. zm.), w zwiqzku z art. 30 ust. 6, ust. 6a
oruz w zwiAzku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U.
22018 r., poz.967) po uzgodnieniu ze zwiqzkami zawodowymi zzeszajqcymi nauczycieli,

Rada Mieiska uchwala:

s1.

Przyjq6 regulamin okreslajEcy wysokosc stawek dodatku: za wysluge lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy iszczeg6lowe warunki przyznawania tych dodatk6w oraz szczeg6lowe
warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych
zastQpstw dla nauczycieli zatrudnionych w szko.lach i przedszkolach, dla kt6rych organem
prowadzEcym jest Gmina i Miasto Czemionka-Leszczyny - w bzmieniu okreslonym w zaleczniku do
niniejszej Uchwaly.

s2.

Wykonanie uchwaly powieza sig Burmistzowi Gminy i Miasta Czen/vionka-Leszczyny.

Projekt

Uchwala Rady Mieiskiej Nr

w Czerwionce-Leszczynach

z dnia

s3.

Traci moc uchwala Nr xxxv/376/09 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca
2009 r. w sprawie przyjQcia ,,Regulaminu okreslajqcego wysokosc oraz szczegolowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatk6w: za wysluge lat, motywacyjnego, funkcyjnego iza warunki
ptacy o@z szczeg6lowe warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
igodziny dora2nych zastepstw a takze wysokosc wyplacania nagr6d w szkolach, dla kt6rych organem
prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny" z p62niejszymi zmianami.

s4.

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa Slqskiego i wchodzi w zycie
z dniem 1 wzesnia 2018 roku.

\,liasta
_eszczyny
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REGULAMIN
okreslaiqcy wysoko66 stawek dodatku: za wyslugQ lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy i szczeg6lowe warunki prztEnawania tych dodatk6w oiaz szczeg6torirl wlrunfi
obliczania i..wyplacania wynagro.lzenia za godziny ponadwymiarowe i godiiny dorainych
zastepstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach, dd kt6rych organem
prowadzqcym je6t Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Rozdzial 1

POSTANOWENTA WSTEPNE

s 1.
llekro6 w regulaminie mowa jest o:
1. ustawie- nale2y peez to rozumiec ustawQ z dnia 26 stycznia 19g2 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.
22018 r., poz. 967);
2. tozpotzqdzeniu - nalezy pzez to rozumiec rozporzEdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 3l.stycznia 2005 r. w sprawie wysokosci minimalnych stawek wynagrodzenia zasjdniczego
nauczycieli, og6lnych warunk6w przyznawania dodatk6w do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracQ w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2o14ioku, 9oz. 416 z p62n. zmj;
3. Burmistrzu - nalezy ptzez to rozumieo Burmistrza Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny;
4. szkole - nale2y gpez lo rozumiec r6wnie2 pzedszkole;
5. uczniu- nalezy przez to rozumiec tak2e wychowanka przedszkola;
6. nauczycielu - nalezy przez lo rozumieC nauczyciela zatrudnionego w szkole lub peedszkolu dla
kt6rych organem prowadzEcym jest Gmina i Miasto czerwionka-Leszczyny;
7. wynagrodzeniu zasadniczym nalezy przez lo rozumie6 wysokosc minimalnej stawki wynagrodzenia
nauczyciela mianowanego z na.iwyzszym poziomem wyksztalcenia.

s2.

Regulamin okresla:
1. wysokosc stawek oraz szczeg6lowe warunki przyznawania dodatk6w:

1) za wyslugQ lat;
2) motywacyjnego;
3) funkcyinego;
4) za warunki pracy;

2. szczeg6lowe warunki obliczania iwyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
dora2nych zastQpstw dla nauczycieli, o kt6rych mowa w S 1 ust. 6.

Rozdzial 2
DODATEK ZA WYSTUGE LAT

s3.

Dodatek za wysluge lat pzysluguje nauczycielowi w wysokosci i na zasadach og6lnych okreslonych
w art. 33 ust.1 ustawy i S 7 rczpotzqdzenia otaz:

1) za okres urlopu dla poratowania zdrcwia o.€z za dni, za kt6re nauczycier otrzymuje
. wynagrodzenie, chyba, 2e przepis szczegolny stanowi inaczej;

2) za dni nieobecnosci w pracy z powodu niezdolnosci do pracy na skutek choroby lub
koniecznosci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lu6 chorym czlonkiem rodziiy, za
ktore nauczycier otrzymuje wynagrodzenie lub zasilek z ubeipieczenia spo.recznLgo,
z wylqczeniem zasilku maciezynskiego.

ZalEcznik do Uchwaly Nr ............
Rady Miejskie.i w Czeruionce-Leszczynach

7 rl^i^
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Rozdzial 3.
DODATEK MOTYWACYJNY

s4.

W zaleznosci od jakosci i wynik6w pracy, w tym spe.lnienia og6lnych oraz szczeg6lowych
warunk6w, o kt6rych mowa w rozporzqdzeniu oraz w S 5 niniejszego regulaminu nauczycielowi,
w tym nauczycielowi kt6remu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoly
ptzyznde sie dodatek motywacyjny.

s5.

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spelnienie przez
nauczyciela, w spos6b wy162niajecy, co najmniej dw6ch z nizej wymienionych wymagarl:

1) uzyskiwanie pzez uczni6w osiQgniec edukacyjnych, w szczeg6lnosci:
a) wysokich wynik6w w egzaminach zewnetznych;
b) indywidualnych i grupowych sukces6w w konkursach, turniejach, zawodach

iolimpiadach;
2) uzyskiwanie szczeg6lnych osiqgnie6 wychowawczo-opiekuiczych, w szczegolnosci:

a) skuteczne rozwiqzywanie problem6w wychowawczych uczni6w pzy wspolpracy
z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w tym ksztaltowanie u uczniow postaw
odpowiedzialnosci za wlasny rozw6j, kreowanie wlasciwych postaw moralnych
i spolecznych, efektywne przeciwdzialanie agresji, patologiom i uzaleznieniom,

b) podejmowanie efektywnych dzialah na rzecz uczni6w potzebujEcych wsparcia
i opieki, z uwzglgdnieniem ich potrzeb przy wsp6lpracy z todzicami (prawnymi
opiekunami) oraz wlasciwymi instytucjami Swiadczqcymi pomoc socjalnq;

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujqcych efektami w procesie
ksztalcenia i wychowania;

4) opracowanie autorskiego programu nauczania;
5) zaangazowanie w realizacjq czynnosci i z4ee, o kt6rych mowa w ail. 42 ust. 2 pkt 2

ustawy, w szczeg6lnosci:
a) pode.imowanie inicjatyw i organizac.ia imprez i uroczystosci szkolnych

i Srodowiskowych;
b) udzial w komisjach egzaminacyjnych powolanych w celu organizacji egzamin6w

zewnQtrznych;
c) prowadzenie z wlasnej inicjatywy stalych zajgC pozalekcy.inych i pozaszkolnych

uwzgledniajqcych poteeby uczni6w;
d) opieka nad samozqdem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi

dzialajEcymi w szkole, efektywne koordynowanie ich prac;
e) efektywne kierowanie rozwojem ucznia szczeg6lnie uzdolnionego;
f) efektywna tealizaqa programu wychowawczego szkoly;
g) podejmowanie dzialah z zakresu wolontariatu lub aktywizujEcych uczestnictwo

ucznia w 2yciu szkoly;
6) efektywne wypelnianie zadan i obowiEzk6w zwiEzanych powierzonym stanowiskiem,

w szczegOlnoSci:
a) systematyczne iefektywne przygotowy\ anie sig do pzydzielonych obowiqzk6w;
b) samoksztalcenie, doskonalenie umiejetnosci, zdobywanie dodatkowych

kwalifikacji wynikajqcych ze zdiagnozowanych potrzeb szkoly, wzbogacanie
wlasnego warsztatu pracy;

c) dbalosd o estetykg powiezonych pomieszczei, sprawnosc pomocy
dydaktycznych i sprzetu szkolnego;

d) prowadzenie lekcji otwartych, podejmowanie dzialaft na rzecz wewnqtrzszkolnego
doskonalenia zawodowego nauczycieli, opieka nad praktykami studenckimi;

e) pe.lnienie z zaangazowaniem funkcji przewodniczacego zespolu przedmiotowego;
7) skuteczne realizowanie w szkole zadari edukacyjnych, wynikajqcych z przyjgtych

przez otgan prowadzqcy priorytet6w w realizowanej lokalnej polityce oSwiatowej:
w zakresie edukacji regionalnej, zdrowotnej, ekologicznej i patriotycznej.

2. Warunkiem przyznania dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoly dodatku motywacyjnego .lest wysoka
jakosc Swiadczonej pracy zwiazanej z powiezonym stanowiskiem, w szczegOlnosci:
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1l realizacja priorytetow oswiatowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym
prowadzenie efektywnej polityki kadrowej;

2) twozenie odpowiednich warunkow do realizacji zadai dydaktycznych, wychowawczych
i opiekunczych szkoty, w tym: prawidtowe opracowanie arkusza organizacji szkoly, dbalosd
tozw'j bazy dydaktyczn ej szkoly;

3) skuteczne isprawne organizowanie obslugi administracyjnej igospodarczej szkoly;
4) zetelne i terminowe wywiqzywanie sie z polecen sfuZbowych;
5) racjonalne gospodarowanie Srodkami okre6lonymi w rocznym planie finansowym szkoly, ze

szczeg6lnym uwzglQdnieniem staran o pozyskanie Srodk6w zewnetznych na realizacje
program6w o$wiatowych i wychowawczych;

6) aktywnosc w realizacji wspolpracy z organami gminy, Srodowiskiem lokalnym instytucjami
i organizacjami dzialajqcymi na rzecz dzieci i mlodziezy;

7) przestzeganie nalezytej dyscypliny pracy wlasnej oraz utzymwanie dyscypliny pracy
pracownik6w szkoly;

8) inspirowanie i wspomaganie nauczycieli do wdrazania nowatorskich metod i dzialan
skutkujecych wymiernymi efektami edukacyjnymi i wychowawczymi uczni6w;

9) podejmowanie dzialan promujqcych szkolQ.
3. Wysokosc dodatku motywacyjnego wynosi:

1 ) dla nauczyciela: od 4o/o do 20% wynagrodzenia zasadniczego;
2) dla wicedyrektora szkoly: od 10% do 30% wynagrodzenia zasadniczego;
3) dla dyrektora szkoly: od 20o/o do 4Oo/o Wnagrodzenia zasadniczego.

4.O ptzyznaniu dodatku motywacyjnego decyduje:
1) dla nauczyciela, zgodnie z zasadami okreslonymi w S 5 ust.1 - dyrektor szkofy;
2) dla wicedyrektora szkoly, zgodnie z zasadami okreSlonymi wS5 ust.1 iust. 2 - dyrektor

szkoly;
3) dla dyrektora szkoly, zgodnie z zasadami okreslonymi w S 5 ust. 2 - Burmistrz.

5. Dodatek motywacyjny pzyznale sie na czas okreslony, nie kr6tszy niz 6 miesigcy i nie dluzszy niz
rok szkolny.

6. Dodatek motywacyjny pzyslugu.ie nauczycielowi po przepracowaniu w danej szkole co najmniej
6 miesiecy.

Rozdzial 4
DODATKI FUNKCYJNE

s6.

1 . Dodatek f un kcyjny przysluguie nauczycielowi, kt6remu powierzono:
1 ) stanowisko dyrektora szkoly/przedszkola lub wicedyrektora szkoly
2) funkcje wychowawcy klasy/oddzialu przedszkolnego,
3) funkcjq opiekuna stazu nauczyciela realizujqcego awans zawodowy.

2. Dodatki funkcyjne, o kt6rych mowa w ust.1 ptzyznap na dany rok szkolny:
1 ) Burmistrz - dla dyrektora szkoly,
2) Dyrektor szkoly - nauczycielom, w tym wicedyrektorowi szkoly.

3. WysokoSd dodatku funkc/nego dla dyrektora szkoty/pzedszkola ustala Burmistrz, uwzglqdniajqc
strukture organizacyjnq szkoly/przedszkola, w tym liczbQ oddzial6w a w tym liczbQ oddzialow
integracyinych, liczbe ucznl6w zgodnie z zapisami odpowiednio S 7 usl. 1 pkt 1 lub pkt 3 niniejszej
uchwaly.

4. Dodatek funkcyjny, o kt6rym mowa w ust.1 pkt.2 pzysluguje za kazdE klase/oddzial przedszkolny
powierzonq/powierzony nauczycielowi - wychowawcy klasy/oddzialu pzedszkolnego.

5. W pzypadku powiezenia funkcji wychowawcy oddzialu przedszkolnego dw6m nauczycielom,
kazdemu z nich przysluguje dodatek w wysokosci 50% dodatku okreslonego w S 7 ust. 1 pkt s
niniejszej uchwaly.

6. Dodatek funkcyjny, o kt6rym mowa w ust.1 pkt 3 pzysluguje za kazda osobe odbywajqca staz pod
opiekq nauczyciela - opiekuna stazu.
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s7.

l.WysokoS6 dodatku funkcyjnego ustala sig na podstawie v,tzorulzapisu okreSlonego w ponizszej
tabeli:

2. Dodatek funkcyjny, o kt6rym mowa w S 6 ust. 1 pkt 1, pzysluguje takze nauczycielowi, kt6remu
powierzono pelnienie obowiqzk6w dyrektora szkoly/przedszkola zgodnie z art.63 ust.13 lub art.68
ust. 9 ustawy Prawo oSwiatowe.

Rozdzial5
DODATKI ZA WARUNKI PRACY

s8.

Nauczycielompracujqcymwwarunkachtrudnychiuciq2liwych,okt6rychmowaw$8i$9
rozpozqdzen ia przyslu g ujq dodatki za waru n ki pracy.

se.

1. WysokoSc dodatku, o kt6rym mowa w $ 8 wynosi 10% stawki godzinowej wynikajqcej z osobistego
zaszeregowania nauczyciela prowadzqcego zilqcia, za ka2dq efektywnie przepracowanq godzinq
zajqe.
3. W pzypadku zbiegu tytul6w do dodatk6w za warunki pracy: trudne i uciqzliwe przyslugujq oba
dodatki.
4. Dodatki za trudne i uciqZliwe dla zdrowia warunki pracy przyznaje:

1) Dyrektor szkoty - wicedyrektorowi i nauczycielowi,
2) Burmistrz - dyrektorowi szkoly.

ROZDZIAL 6
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAZNYCH ZASTEPSTW

s 10.

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraznych zastqpstw przysluguje
nauczycielowi za godziny faktycznie zrealizowane.

Lp. Stanowisko/funkcja Miesigcznie w zlotych:
n- liczba oddzial6w

n rliczba oddzialdw inteoracvinvch
1) Dyrektor przedszkola 500 zl.+(n*0,8)*100 zl.+ni*10 zl.
2) Wicedyrektor przedszkola 50% dodatku funkcyjnego przyznanego

dyrektorowi przedszkola
3) Dvrektor szkolv:

a) do 10 oddzial6w 1000 zl.+n.10 zl.+ni*10 zl.
b) od 11 do 25 oddzial6w 1000 zl.+(n-10)*75 zl.+nf10 zl.
c) powvZei25 oddzial6w 1000 zl.+(n-10).50 zl.+ni"10 zl

4a) Wicedyrektor szkoly, w kt6rej utworzono jedno
stanowisko wicedyrektora

50% dodatku funkcyjnego przyznanego
dvrektorowi szkolv

4b) Wicedyrektor szkoly, w kt6rej utworzono wiqcej
ni2 iedno stanowisko wicedyrektora

40% dodatku funkcyjnego przyznanego
dvrektorowi szkolv

5) Wvchowawca klasv/oddzialu ozedszkolneoo 150
6) Opiekun sta2u 100
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2. Wynagrodzenie nauczyciela za.iednq godzine ponadwymiarowq lub godzinQ zastepstwa doraznego
oblicza sie dzielqc ustalonQ dla nauczyciela stawke wynagrodzenia zasadniczego (lQcznie
z dodatkiem za warunki pracy, jezeli praca w godzinach ponadwymiarowych lub doraznego
zastepstwa odbywa siQ w warunkach trudnych lub uciqzliwych) przez miesiecznq liczbg godzin
tygodniowego obowiqzkowego wymiaru zaje6, ustalonego dla rodzaju zajed dydaktycznych,
wychowawczych Iub opiekunczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub
doraznego zastepstwa.
3. Dla nauczycieli realizujecych tygodniowy wymiar godzin na podstawie art. 42 ust. 4a ustawy,
wynagrodzenie za godzine doraznego zastepstwa oblicza siQ dzielEc ptzyznanE nauczycielowi stawke
wynagrodzenia zasadniczego (lacznie z dodatkiem za warunki pracy, jezeli praca w godzinach
doraznego zastepstwa odbywa siQ w warunkach trudnych lub uciEzliwych) przez miesiecznE liczbe
godzin, o kt6rej mowa wS 2 usl.2 tozgozAdzenia.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w ktorych przypadajE dni,
w kt6rych nauczyciel nie realizuje tych godzin z powodu: ptzeruv ptzewidzianych przepisami
o organizacji roku szkolnego, dni ustawowo wolnych od pracy, rozpoczynania lub kofrczenia zaJed
w Srodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnosci w ptacy - za podstawq ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przy.lmu.ie siq obowiqzkowy tygodniowy wymiar zaje6 okreslony w aft. 42
ust. 3, ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy pomniejszony o 1/5 tego wymiaru albo 1/4 gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzien pracy, za kazdy dzien, w kt6rym godziny ponadwymiarowe
nie zostaly przez nauczyciela zrealizowane.

ROZDZIALT
NAGRODY r |NNE SWTADCZEN|A WYNTKAJACE ZE STOSUNKU PRACY

s 11.

Nauczycielom, w tym nauczycielom pelniacym funkcje kierownicze, peyznaje sie nagrody ze
specjalnego funduszu nagr6d na zasadach okreslonych w odrQbnej uchwale.

ROZDZ|AI 8
POSTANOWENIA KOiICOWE

s 12.

Zmiany regulaminu nastepujE w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
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