
Uchwala NrXXII/116/05 
Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej 

z dnia 30 gmdnia 2005 roku 

w sprawie reguimiinu ~vyncr,nr(~(lzanic~ nnuczycieli zatruclnionych w si$iolr~ch i pktcdwknch 
pro~vcr~lzon~vrlz prx: Gnzing i Miasto 1:hiccr Kujmtdia 

Na podstawie art. 18 ust. 3- pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie 
eminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 112. poz. I591 z poin, zm.) i art. 30 ust.6 i 6a. w z w i ~ k u  z art. 91 d .., 
pkt I ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.11 12, Nr 
137, poz. 1304, Nr 303, poz.1966 i Nr 2.1 3, poz. 3-08 1 oraz z 3004r. Nr 96; poz  959 i Nr 179, poz. 
1S45), w uzgodnieniu ze zwi~l iami  zawodowymi zrzeszajqcymi nauczycieli 

Rada Gminy i Miasta 
uchwala co nastqpuje: 

Uchwala sic reg~~lamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkolach i placowkach 
prowadzonych przez Gminq i Miasto Izbica Kujawska. stanolviqcy zatqcznik do niniejszej uchwaly 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska oraz dyrektorom 
szkol w gminie i miescie Izbica Kujawska 

Uchwala wchodzi w zycie po ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Viiojewodztwa Kujawsko- 
Pomorskiego, obowiqzuje od 1 stycznia 2006 do 3 1 gmdnia 2006r. 



Za!q;znik do 
Uchwaty Nr XX11/116/05 
Rady Gminy i Miasta 
Izbicy Kujawskiej 
z dnia 30 grudnia 2005 roku 

REGULAMIN 
WYNAGMDZANIA NAUCZYCIELI 

ZATRUDNIONYCH w SZKOLACH I PLACOWKACH 
PROWADZONYCH PRZEZ GII'IINQ I MIASTO 

IZBICA KUJAWSKA 

I. POSTANOWIENIA WSTKPNE 

Ilekroc w regulaminie jest mowa bez bliiszego okreslenia o: 
1) Burmistnu - naleiy przez to rozumiec Burmistrza Gminy i htiasta Izbicy Kujawskiej 
2) Szkole - nalezy przez to rozurniec przedszkole, szkolc dla ktorych organem 

prowadzqcym jest Gmina i Miasto Izbica Kujawska 
3)  Dyrektone, wicedyrektorze, nauczycielu - nale j przez to rozumiec dyrektora, 

wicedyrektora lub nauczyciela jednostki, o ktorej mowa w pkt 3 
4) Roku szkolr~ym - naleg przez to rozumiec okres pracy szkdy od dnia 1 wrzesnia 

danego roku do 3 1 sierpnia roku nastcpnego 
5 )  OddziaIe - nalezy przez to rozumiec oddziat w szkole lub przedszkolu, gmpq ucznibw 

w Swietlicy 
6) Uczniu - naleiy przez to rozumiec takze wychowanka, sluchacza 
7) Tygodniowym obowi;lzkowym wymiane godzin - nale j przez to rozumieC 

tygodniowy obowivkowy wymiar godzin, o ktbryrn mowa w art. 42 ust. 3 lub art. 42 
ust. 4a lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela. 

1. ~rednia, wynagrodzen nauczycieli dla poszcze~olnych s t ~ p n i  awansu zawodowego 
oblicza sic na podstawie liczby zatrudnionych w szkdach prowadzonych przez Gmine i 
Miasto Izbica Kujawska w wymiarze co najmniej % etatu. 

2. Liczbq nauczycieli przyjetych do obliczen stanowi suma liczby nauczycieli 
zatrudnionych w pdnym wymiarze oraz liczby pelnych etatow, wynikajqcej z dodania 
jednostkowego wymiaru zatmdnienia nauczycieli zatmdnionych w niepeinym wymiarze 
ponizej % etatu oblicza siq proporcjonalnie do godzin ich pracy, wedhg w~asciwego 
zaszeregowania. 



Przez skladki wynagrodzenia nauczycieli rozumie si$- 
1) wynagrodzenie zasadnicze, 
2) dodatlti: 
a) za wyshge lat 
b) hnkcyjny 
c) motywacyjny 
d) za warunk pracy, 
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny dorainych zastepstw 

11. DODATEK 24 WYSLUGF LAT 

$4 

Dodatek za wyslugc lat uzaleiniony jest od okresu zatrudnienia 

111. DODATEK FUNKCYJNY 

1. Do uzyskania dodatku hnkcyjnego uprawnieni sa nauczyciele, ktorym 
pow-ierzono funkcjc: 

1) dyrektora lub wicedyrektora szkoly albo inne stanowisko kierownicze 
przewidziane w statucie szkdy 

2) wychowawcy klasy 
3) opiekuna staiu. 

2. Dodatek hnkcyjny przysluguje z pierwszym dniem miesiqca nastgpujqcego po 
miesiqcu, w ktorym powierzono funkcjq. Jesli powierzenie hnkcji nastagilo z 
dniem pienvszego miesiqca, dodatek przyshguje z tym miesiqcem. 

3 .  Dodatek funkcyjny przestaje przysfugiwac z piem-sqm dniem miesiqca 
nastcpujqcego po miesiqcu, w ktorym nauczyciel zostal odwolany z hnkcji lub 
wygad okres jej pelnienia. JeSli odwolanie nastagilo z dniem pierwszym 
miesiqca lub z tyrn dniem wygasl okres pdnienia hnkcji, dodatek nie 
przyshguje od tego miesiqca. 

4. Dodatek funkcyjny nie przysfuguje w okresie, w ktbrym nie przyshguje 
wynagrodzenie zasadnicze. Nie przyshguje tez w czasie urlopu dla poratowania 
zdrowia. 



5 .  Nauczyciel, ktoremu powierzono stanowiskc na czas okreslony, traci prawo do 
dodatku z uplywem tego okresu, a w ,razie wczesniejszego odwolania - z 
koncem miesiqca, w ktvrym nastwilo odwolanie. Jeieli odwdanie nastqito 
pierwszego dnia miesiqca - od tego dnia. 

6 .  Wicedyrektorowi zastqpujqcemu nieobecnego dyrektora przystuguje dodatek 
funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoly od pierwszego dnia miesiqca 
kalendarzowego nastcpuje po jednym miesiqcu zastepowania nieobecnosci 
dyrektora. 

7. N~nczyciele, ktorym powierzono obowiqzki kierownicze w zastqpstwie majq 
prawo do dodatku hnkcyjnego w stawce ustalonej dla danego stanowiska 
kierowniczego, od pierwszego dnia miesiqca po uplywie jednomiesiecznego 
okresu pelnienia tych obowiqkow. Uprawnienie to wygasa z piewszym dniem 
miesiqca nastqpujqcego po zaprzestaniu pelnienia tych obowia,zkow. 

8.  Nauczycielom przedszkoli przyshguje dodatek tylko za jeden oddziat, 
niezaleznie do liczby oddzidbw, w ktcirym prowadza, zajecia. 

9. Nauczycielom zatrudnionym w niepdnym wymiarze zajec przystusuje dodatek 
funkcyjny w wysokosci proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia. 

1. Wysokosc dodatku hnkcyjnego dla dyrektora szkoty w granicach staweii 
okreslonych w reg~laminie. ustala Burmistrz uwzglqdniajqc miedzy innymi: 

1) wielkosc i stmkture organizacyjnq szkdy. 
2) z~ozonosc zadan wynikajqcych z zajmow-anego stanowiska. 
3) warunki spoleczne i srodowiskowe, w jakich szkda funkcjonuje; 
4) jakosc pracy zwivanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w 

szczegolnosci: 
a) wsp6lpracq z organem prowadzqcym lub bezposrednim przdoionym - m. in. 

terminowe wykonywanie zadan, 
b) wtasciwe prowadzenie gospodarki Srodkami finansollymi oraz nadzorowanie 

realizacji zatwierdzonego planu finansowego, 
c) organizowa~e pracy szkoly zapewniajqce bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy uczniow oraz pracownikow szkdy, 
d) ksztattowanie wlasciwej polityki kadrowei. w szczegolnosci pozyskiwanie 

nauczycieli wysoko wykwalifikowanych, 
e) umiejetnosci organizacyjne, 
f) ksaattowanie stmktury organizacyjnej szkoly, 
g) umiejqtnosc integrowania zespolu nauczycielskiego wok* wspolnych zadan, 

inspirowania oraz pomagania w rozwoju zawodomym nauczycieli. 
h) wspcilpracg z instytucjami i organizacjami wspomagajqcymi realizacjq 

programu wychowawczego szkdy, 
i) tworzenie materialnej infrastruktury szk*, odpowiadanie przez szkde na 

potrzeby edukacyjne spolecznosci lokalnej, tworzenle szkdy Srodowiskowej. 

2. Wysokoic dodatku hnkcyjnego dla wicedyrektora, innych osob zajmujqcych 
stanowiska kierownicze - w granicach stawek okreslonych w regulaminie 
ustala, w ramach przyznanych na ten cei srodkbw, dyrektor szkoly 
uwzgl~dniajqc wielkosc i zloionoSc zadali wynikaj4cych z pdnionej hnkcji oraz 
jakosc pracy zwiqzanej z pdnionym stanowiskiem kierowniczym. 



1. ~ r o d k i  na dodatki funkcyjne rezenvuje siq w wysokosci nie niiszej. nii kwota 
wynikajqca z sumowania iloczynow liczby osob i odpowiadajqcej im sredniej wysokosci 
dodatku, dla kaidej grupy wymienionej w 8 3 

2. Dodatek funkcyjny przyznaje sic na okres nie dhzszy niz 1 rok. 
3. Nauczycielowi przyshguje tylko jeden dodatek hnkcyjny; w razie zbiegu tytulow do 

dwoch lub wiecej dodatkow funkcyjnych, prqshguje dodatek wyzszy. 
4. Dodatek funkcyjny wyplaca siq z gory, w terminie wyp4aty wynagrodzenia. 
5. Dodatek funkcyjny nauczyciela, ktoremu powierzono wychowa~vstwo klasy, wyp#aca 

siq miesiqcznie z gory. Dodatek ten wyplaca siq za okres pehienia funkcji oraz za inne 
okresy, o ile wynika to z przepisow szczegolnych. W razie zaprzestania sprawowania 
funkcji wychowawcy w c i g u  miesiqca lub powierzenia jej w takim czasie, nauczyciel 
otrzymuje dodatek z tego tytulu, proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W 
takim wypadku wysokosc dodatku ustala sic dzielqc stawke miesiqcznego dodatku 
przez 30 i mnozqc przez liczbq dni kalendarzowych, przypadajqcych w okresie 
przepracowanym. 

(is 

Okresla siq nastqpujqce stawki dodatkow funkcyjnych dla nauczyciela. ktoremu powierzono 
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szk+ albo inne stanowisko kierownicze 
przewidziane w statucie szk+ i zatwierdzone przez organ prowadzqcy szkdq oraz 
nauczyciela, ktoremu powierzono hnkcjq wychowawcy klasy. opiekuna staiu: 

1) Dyrektorowi - w wysokoici od 250 do 700 zlotych, 
2) Wicedyrektorowi - w wysokoici od 160 do 380 zlotych, 
3) Kierownikowi Swietlicy - w wysokoici od 50 do 150 ztotych 
4) Wychowawcy klasy: 
a) p n y  liczbie uczni6w do 25 wl+cznie - od 28 do 30 zlotych 
b) przy liczbie uczni6w 26 i wiecej - 35 zlotych. 
5) Opiekunowi staiu - w wysokoici 30 zlotych 

IV-DODATEK MOTYWACYJNY 

1. Nauczycielowi przyznaje sic dodatek motywacyjny w zaleznosci od osieanych wynikow 
pracy, a w szczegolnoSci za: 
1) osiagniqcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekulicze, 
2) jakosc Swiadczonej pracy, w tym zwiqzanej z powierzonyrn stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajcciern, 
3) ocene jego pracy, 
4) zaangaiowanie w realizacjq czynnoici i zajqc, o ktorych mowa w art. 47- ust.2 pkt 2 i 3 
Karty Nauczyciela. 
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siq na czas okreslony, nie krotszy nii 3 miesiqce i nie 
dluiszy nii jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny jest uznaniowy i w szczegolnie 



uzasadnionych przypadkach mozna go obniiyc Icb podw;iiszyc baz koniecznoici 
wypowiedzenia. 
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela w ganicach posiadanych Srodkow finansowych 
przyznaje dyrektor szkoly, a dla dyrektora szk* Burmistrz, ustalajqc jego wysokoS6 oraz 
okres, na jaki zostal przyjqty. 
4. Dodatek motywacyjny wyplaca sic z gory, w terminie wypkaty wynagrodzenia. 
5. Dla nauczycieli rozpoczynajqcych pracc w danej szkole dodatek motywacyjny przyznaje siq 
po u w v i e  okresu umozliwiajqcego ocenq osiaganych wynikow pracy. tj. po uzyskaniu 
pozytywnej ocen: dorobku zawodowego (art. 9c ust.6 KN) lub po uzyskaniu co najmniej 
dobrej oceny pracy (art.6a KT). 

1 .  WysokoSC. Srodkow finansowych przeznaczonych na dodatek motywacyjny wynosi nie mniej 
niz 30 z1 na etat nauczycielski danej szk*. 
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie moie byc niiszy niz 40 zi i nie wyiszy jak SO zt 
miesiecznie. 

P r y  ustalaniu wysokosci dodatku motywacyjnego naleiy brac pod uwagq: 
1) ocenq pracy nauczyciela. 

2) uzyskiwane osieniqcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuncze w szczegolnosci: 

a) wyniki uczniow w nauce z uwzglqdnieniem roznicy uzdolnien uczniow oraz warunkow 
organizacyjnych i spdecznych, 
b) rozbudzanie w uczniach patriotyzmu i zrozumienia znaczenia wlasnego panstwa oraz 
ksztaitowanie postawy etycznej zakorzenionej w polskim etosie narodowym. 
c) umiejetne r o z w i m a n i e  problemow wychowawczych uczniow we wspdpracy z ich 
rodzicami, 
d) dobre rozpoznanie srodowiska wychowawczego uczniow, aktywne i efektywne dziatanie na 
rzecz uczniow potrzebujqcych szczegoinej opieki, 

3) jakosci pracy, a w szczeg~lnoSci: 

a) systematycznie i efektywne przygotowywanie do zajqc, 
b) podnoszenie umiejetnosci zawodoiv~~ch, 
c) wzbogacanie wlasnego warsztatu pracy, 
d) dbalosc o estetykq pomieszczeli oraz o stan techniczny potnocy dvdaktycznych i innych 
urzqdzen szkolnych, 
e) prawidlowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, 
f) rzetelne i terminowe wywiqzywanie siq z polecen hibowych,  
g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

4) zaangazowanie w realizacje zadan niezwiqzanych z prowadzeniem zajqc lekcyjnych, a w 
szczegolnoSci: 

a) udzial w organizowaniu imprez i uroczystoSci szkolnych, 
b) udziaf w komisjach przedmiotowych i innych zespdach, 



c) opiekowanie sic samorzqdem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi 
dziatajacymi na terenie szkoky, prowadzenie lekcji koletenskich oraz uczestnictwo w imych 
rodzajach dziatan w ramach wewnqtrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 
d) podejmowanie innych zadan zapisanych w statucie szkdy. 

V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

1. Wysokosc dodatku za warunki pracy nie moze przekroczyc 10% wynagrodzenia 
zasadniczego. jesli jest wykonywana w pdnym wy~niarze godzin, za ktore to wynagrodzenie 
przysluguje. 
2. Dodatek za warunki pracy przysluguje za rzeczywiscie przepracowane godziny i w 
wysokosci proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do etatowego 
pensun?. 
3. Dodatek wyplaca siq w catosci, jezeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych caly 
obowiagjqcy go wymiar zajec oraz w przypadku, gdy nauczyciel, ktoremu powierzono 
stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiapjqcy go wymiar zajgc. 
4. Wysokosc stawki wynagrodzenia za godzinc ponadwymiarowrt przepracowanq w 
warunkach trudnych, powicksza sic odpowiednio. 
5 .  W przypadku zbiegu tytulow do dodatku za trudne warunki pracy nauczycielowi 
przysluguje jeden dodatek. 
6. Dodatek za warunki pracy wyplacany jest z doh.  

I .  Dodatek w wysokosci 10% za tmdne warunki pracy przysiuyuje nauczvcielowi, z tytuiu 
prowadzenia: 
I )  zajec rewalidacyjno-w~~chowawczych z dziecmi i mlodziezq upoSledzonymi umyslowo w 
stopniu gfqbokim, 
2) zajqi: dydaktycznych i wychowawczych w klasach specjalnych oraz prowadzenie 
indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do ksztdcenia specjalnego, 
3) zajcd dydaktycznych w klasach lqczonych w szkdach. 

Stopnie szkodliwoSci definiuje 97 ust 1 rozporzqdzenia RM z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 
zasad wynagradzania i wymagan hxalifikacyjnych pracownikow samorzqdowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorzqdu terytorialnego (Dz. U. z 2000r. Nr 
61, poz. 708 ze zm.), a wykaz prac okresla zalacznik nr 5 tego rozporzadzenia. 
Dodatek dla nauczyciela za pracg w warunkach uciqzliwych przjistuguje w wysokoici 10% 
otrzymywanego kvynagrodzenia zasadniczego. 

1. W razie zbiegu tytulu do dodatku za trudne warunki i dodatku za uciqzliwe warunki 
nauczycielowi przysluguje dodatek w wysokoiosci 12% wynagrodzenia zasadniczego, jeSli 
jest wykonywana w peluym wyrniane godzin, za kt6re to wynagrodznie przystuguje. 
2. Dodatki za warunki pracy wyplaca sic z ddu.  



3. Dodatki za wamnki pracy przymaje nauczycielom dyrektor, a dyrpktorowi - Burmistrz 
4. Dodatki za wamnki pracy przyslugujq w okresie faktycznego wykonywania pracy, z ktorq 
dodatki sq zwigane oraz w okresie niewykonywania pracy, za ktory przysluguje 
wynasrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego 

VI. GODZINY PONADWYMIAROWE I ZASTKPSTWA 

1. W szczegolnych przypadkach. podyktowanych koniecznosciq jak najlepszej realizacji 
programu dydaktycznego lub wychowawczego, nauczyciel bqdi inny pracownik pedagogiczny 
posiadajqcy wlasciwe kwalifikacje, moze byc zobowiqzany do odplatnej pracy w godzinach 
ponadwymiarowych, ktorych liczba nie moze przekrocq~c !G obowiqzujqceyo pensum godzin. 
2. lndywidualne pensum godzin powinno byc przyznane nauczycielowi le~itymujqcemu sit: 

. szczegolnym dorobkiem zawodowym oraz rzetelnosci& i odpowiedzialnoSciq w wykonp-aniu 
obowiqzkow zawodowych. 
3 ,  Godziny zajec ponadwymiarowqch mogq byc staje, przypisane na semestr lub na rok 
szkolny. 
4. Zaplata za godziny ponadwymiarowe i zastgpstwa doraine nastepuje tylko wowczas, gdy 
rzeczywista liczba przepracowanych w danym tygodniu godzin dydaktycznych przekracza 
tygodniowe pensum. 
5.  Stale godziny ponadwymiarowe podlegajq rozliczeniu na koniec kaidego miesiqca i 
wyplacane sq za miniony miesiqc. 
6 .  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastepstw dorainych wyplacane jest 
z doh.  Wynagrodzenie wyplaca siq za yodziny faktycznie zrealizowane. 
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie 
przysluguje za dni, w ktorych nauczyciel nie realizuje zajec z powodu przenv przewidzianych 
przepisami organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub konczenia zajqc w Srodku tygodnia 
oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoici w pracy. 
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysluguje rowniez w pnypadku 
niezrealizowania ich z powodow lezqcych po stronie zakladu pracy: zawieszenia zajqc z 
powodu epidemii lub mrozow, rekolekcji, udzialu nauczyciela w konferencji metodycznej, 
urlopowanego na podstawie art. 25 ustany o zwiqkach zawodowych. 
9. WysokoSc zapiaty za godzinq zastepstwa dorainego jest odpowiednio podwyiszona tylko 
wowczas, gdy praca odbywa sic w wamnkach spdniajqcych wymogi definicji pracy ,,w 
tmdnych i uciqzliwych wamnkach pracy". 

1. Wynagrodzenie za jednq godzinq ponadwymiarowq lub jednq godzine dorainego zastqpstwa 
nauczyciela ustala sit: dzielqc przyznanq nauczycielowi stawkq wynagrodzenia zasadniczego 
(lqcznie z dodatkiem za wamnki pracy, jezeli praca w tej godzinie zostala zrealizowana w 
wamnkach uprawniajqcych do dodatku) przez miesiqcznq liczbq godzin tygodniowego 
obowiqzkowego wymiaru godzin. odpowiednio dla ustalonego rodzaju zajqc dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekunczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub 
dorainych zastqpstw. 



2. Dla nauczycieli realizujqcych tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 
4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jednq godzinc dorainego zastqpstwa ustala siq dzielqc 
przyznanq nauczycielowi stawkq wynagrodzenia zasadniczego jlqcznie z dodatkiem za warunki 
pracy, jezeli praca w tej godzinie zostala zrealizowana w warunkach uprawniajqcych do 
dodatku) przez miesiqcmq liczbe godzin realizowanego wymiaru godzin. 
1 Miesiqcznq liczbe godzin obowiqzkowego lub realizowanego wymiam godzin nauczyciela, o 
ktorej mowa w ust. 1 i 2 uzyskuje siq mnoiqc tygodniowy obowiqzkowy wymiar godzin przez 
4,16 z zaokragleniem do pdnych godzin w ten sposob, i e  czas zajec do 0.5 godziny pomija 
sic, a co najmniej 0,j  godziny liczy sic za pdnqgodzine. 
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w ktorych 
przypadajq dni usprawiedliwionej nieobecnosci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne 
od pracy; w tygodniach, w ktorych zajqcia rozpoczynajq sie lub konczq w Srodku tygodnia, za 
podstawe ustalania liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje sie obowiqzkowy wymiar 
zajqc pomniejszony o 115 tego wyniiaru (lub "1 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy 
tydzien pracy) za kaidy dzien usprawiedliwionej nieobecnosci w pracy lub dzien ustawowo 
wolny od pracy. 
5 .  Liczba godzin ponadwymiarowych, za ktore przyduyuje wynagrodzenie w takim tygodniu, 
nie moie bye jednakie wieksza niz liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 

- 
6 .  Przepis usi. 4 nie dotyczy godzin ponadwymiarowych realizowanych w ksztalceniu 
zaocznym i placowce ksztalcenia na o d l e ~ ~ o s c .  
7. Wynagrodzenie za jednq godzinc ponadwymiarowq i godzinc dorainego zastqpstwa 
nauczyciela, realizujqcego zajqcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuncze w roznym 
tygodniowym wymiarze ustala siq dla zajqc, w zakresie ktcirych godziny sq realizowane na 
zasadach okreslonych w ust. 1 i 2. 
8. Wynagrodzenie za zajqcia pozalekcyjne nie wymienione w ramowych planach, a realizowane 
zgodnie z zat~vierdzonym arkuszem organizacyjnym szkoly oraz za godziny indywidualnego 
nauczania, ustala siq na zasadach okreslonych w ust. 1 i 2. 
9. Nauczycielom zatmdnionym w szkdach, w ktorych praca odbywa sie we wszystkie dni 
tygodnia, ktorzy realizujq zajqcia w dniu wolnym od pracy i nie otrzymujq za ten dzien innego 
dnia wolnego od pracy, przysluguje odrebne wynagrodzenie, za wszystkie sodziny efektywnie 
przepracowane w tym dniu, platne wedtug zasad okreslonych w ust. 1 i 2 .  
10. Nauczycielom zatrudnionym w szkdach nie wymienionych w ust. 9, ktorzy w dniu 
wolnym od pracy realizujq planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajecia 
dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuncze, a nie otrzymujq za ten dzien innego wolnego, 
przysluguje odrqbne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny, nie wiqcej jednak 
niz za Srednie pensum dzienne (4 godziny) piatne wedlug zasad okreslonych w ust. 1 i 2. 
11. Nauczycielom zajmujqcym stanowiska kierownicze, sprawujqcym w dniu wolnym od pracy 
nadzor nad przebiegiem zajec nie przyshguje z tego tytuh dodatkowe wynagrodzenie. 

VII. POSTANOWIENL4 K O ~ ~ C O W E  

Zobowip je  siq dyrektorow szkoi do udostqpnienia tresci niniejszego Regulaminu wszystkim 
nauczycielom. 


