
UCHWALA Nr Xl1.74.2019 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 30 wrzesnia 2019 r. 

w sprawie Regulaminu okreslajljcego wysokosc oraz szczegolowe warunki przyznawania 
nauczycielom zatrudnionym w szkolach i przedszkolu prowadzonych przez Gmin~ 
Baboszewo dodatkow: za wyslug~ lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 
szczegolowe warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraznych zast~pstw oraz kryteria i tryb przyznawania 
nagrOd za osiljgni~cia dydaktyczno-wychowawcze, a takZe dodatkow ° charakterze 
socjalnym 

Na podstawie art. 18 us!. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (t.j. Oz. U. z 2019 r. poz. 506 z p6i n. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, 
w zwiqzku z art. 91 d pkt I ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(t.j. Oz. U. z 2018 r. poz. 967 z pMn. zm.) oraz rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokosci minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli , og61nych warunk6w przyznawania dodatk6w do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracy w dniu wolnym od pracy (Oz. U. z 2019 r. poz. 
249 z pMn. zm.), po uzgodnieniu ze zwiqzkami zawodowymi zrzeszajqcymi nauczycieli Rada 
Gminy Baboszewo uchwala co nastypuje: 

§ I 
Uchwala siy Regulamin okreslajqcy wysokos6 oraz szczeg610we warunki przY7.nawania 
nauczycielom zatrudnionym w szkolach i przedszkolu prowadzonych przez Gminy 
Baboszewo dodatk6w: za wyslugy lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 
szczeg610we warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny dorainych zastypstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagr6d za osiqgniycia 
dydaktyczno-wychowawcze a takze dodatk6w 0 charakterze socjalnym w brzmieniu 
zalqcznika do niniejszej uchwaly. 

§ 2 
Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§ 3 
Traci moc uchwala Nr XLl263/2018 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 kwietnia 2018 r. 
w sprawie Regulaminu okreSlajqcego wysokos6 oraz szczeg610we warunki przyznawania 
nauczycielom zatrudnionym w szkolach i przedszkolu prowadzonych przez Gminy 
Baboszewo dodatk6w: za wyslugy lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 
szczeg610we warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraznych zastypstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagr6d za osiqgniycia 
dydaktyczno-wychowawcze. 

§4 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Ozielmiku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego z mocq od I wrzesnia 20 19 r 
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Uzasadnienie 
do Uchwaly Nr XII.74.20 19 

Rady Gminy Baboszewo 
z dn ia 30 wrzesnia 20 19 r. 

w sprawie Regulaminu okreslaj,!cego wysokosc oraz szczegolowe warunki przyznawania 
nauczycielom zatrudnionym w szkolach i przedszkolu prowadzonych przez Gmin~ 
Baboszewo dodatkow: za wyslugy lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 
szczegolowe warunki obliczania i wyplacan ia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraznych zastypstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagr6d za osi,,"gniycia 
dydaktyczno-wychowawcze a takZe dodatkow 0 charakterze socjalnym 

Uchwala w sprawie Regulaminu okreslaj,!cego wysokosc oraz szczegolowe warunki 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkolach i przedszkolu prowadzonych przez 
Gmin~ Baboszewo dodatk6w: za wyslugt; lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy, szczegolowe warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraznych zastt;pstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagr6d za 
osi,!gniycia dydaktyczno-wychowawcze a takZe dodatk6w 0 charakterze socjalnym stanowi 
wykonanie obowi,!zku organu prowadz'!cego szkoly zawartego wart. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyc iela Ct.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 249 z pMn. 
zm.). 

Zgodnie z art. 30 ust. 6 KN organ prowadz'!cy szkolt; byd,!cy jednostk,! samorz'!du 
terytorialnego okresla dla nauczycieli w drodze regulaminu: 
1) wysokosc stawek dodatk6w: za wyslugt; lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytulu 
sprawowania funkcj i wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy, oraz szczeg610we warunki 
przyznawania tych dodatkow, 
2) szczeg610we warunki obl iczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraZnych zastt;pstw, 
3) wysokosc 1 warunki wyplacania nagr6d i innych swiadczen wynikaj,!cych ze stosunku 
pracy. 

Dotychczas kwestie te regulo wala Nr XLl263 /20 18 Rady Gminy Baboszewo z dnia 27 
kwietnia 2018 r. w sprawie Reglilaminli okreSlaj,!cego wysokosc oraz szczeg610we warunki 
przyznawania nallczycielom zatrudnionym w szkolach i przedszkolll prowadzonych przez 
Gminy Baboszewo dodatk6w: za wyslugt; lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy, szczeg610we warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraznych zastt;pstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagr6d za 
osi,!gnit;cia dydaktyczno-wychowawcze. Niniejsza llchwala uwzglydnia zmiany w przepisach, 
kt6re nast,!pi,! z dniem I wTzesnia 20 19 r. ustawy z dn ia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela dotycz'!ce art. 34a. pkt 1. Nauczycielowi, kt6remu powierzono sprawowanie 
funkcji wychowawcy klasy, przysluguj e dodatek funkcyjny z tytulu sprawowania funkcji 
wychowawcy klasy oraz pkt 2. minimalna wysokosc dodatku, 0 ktorym mowa w ust. 1, 
wynosi 300 zl. Zmiana dotyczy r6wniez ali . 53a. 1. Nallczyciel stazysta odbywaj,!cy staz na 
stopien nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe swiadczenie na start w wysokosci 
1000 zl. 

Bior,!c pod uwagt; powyzsze, zasadne jest przyjt;cie niniej szej uchwaly. 



REGULAMIN 

Zal~cznik 
do Uchwaly nr XII. 74.20 19 

Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 30 wrzesnia 20 19 r. 

okreslajllcy wysokosc oraz szczegolowe warunki przyznawania nauczycielom 
zatrudnionym w szkolach i przedszkolu prowadzonych przez GminC) Baboszewo 

dodatkow: za wyslugft lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegolowe 
warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny dorainych zastftPstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagrod za osillgniftcia 
dydaktyczno-wychowawcze a taMe dodatkow 0 charakterze socjalnym 

Rozdziall 
POST ANOWIENIA WSTF;PNE 

§1. 
Regulamin okresla: 

I. szczeg610we warunki przyznawania dodatku za wyslugy lat; 
2. wysokose stawek dodatk6w: motywacyj nego, funkcyjnego, w tym z tytulu 

sprawowania funkcj i wychowawcy klasy i za warunki pracy oraz szczeg610we 
warunki ich przyznawania; 

3. szczeg610we warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraznych zastypstw; 

4. kryteria i tryb przyznawania nagr6d dla nauczycieli za ich osiljgniycia dydaktyczno
wychowawcze; 

§ 2. 
Ilekroe w regulaminie jest mowa bez blizszego okreslenia 0: 

I. Karcie Nauczyciela - nalezy przez to rozumiee ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karla Nauczycie1a (t.j. Oz. U. z 2018 r. poz. 967 z pOin. zm. ); 

2. rozPorzlldzeniu nalezy przez to rozumiee rozporzljdzenie Ministra wlasciwego 
do spraw oswiaty i wychowania wydawane na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 
oraz art. 34 ust.2 Karty N auczyciela; 

3. w6jcie - nalezy przez to rozumiec W6jta Gminy Baboszewo; 
4. szkole - nalezy przez to rozumiec szkoly i przedszkole prowadzone przez Gminy 

Baboszewo; 
5. dyrektorze i wicedyrektorze - nalezy przez to rozumiee dyrektora i wicedyrektora 

szkoly lub przedszkola; 
6. nauczycielu nalezy przez to rozumlec r6wniez innych pracownik6w 

pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych , 0 kt6rych mowa 
w ust. 4; 

7. uczniu - nalezy przez to rozumiec takze dziecko uczyszczajljce do przedszkola 
lub oddzialu przedszkolnego; 

8. obowiljZkowym wymiarze godzin zajyc nalezy przez to rozumiec tygodniowy 
obowiljZkowy wymiar godzin zajy6 okrdlony wart. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela 
lub ustalony na podstawie art. 42 us!. 7 Karty Nauczyciela. 



§ 3. 
Nauczyc ielowi zatrudnionemll w niepelnym wymiarze czasu pracy poszczegolne skladniki 
wynagrodzenia przys luguj ll w czt;sc i proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, 0 ile 
postanowienia niniej szego regulamin ll lub przepisy szczegolne nie stanowi'l inaczej. 

RozdziallI 
DODATEKZA WYSLUGF; LAT 

§ 4. 
Nauczycielowi przysluguje dodatek za \\iyslugt; lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 
ustawy Karla Nallczyciela. 

1. Szczegolowe przypadki zaliczania okresow zatrudnienia oraz innych okresow 
llprawniaj'lcych do dodatkll za wyslugt; lat llstala sit; zgodnie z zasadami okreslonymi 
w rozporz'ldzeniu. 

2. Dodatek za wyslugt; lat przys luguje : 
I) pocZ'lwszy od pierwszego dnia mleS l'lca kalendarzowego nastt;puj'lcego 

po miesi'lcu. w ktorym nallczyciel nabyl prawo do dodatkll lub do wyzszej 
stawki dodatkll, jdli nabycie prawa nast,!pilo w ci'lgu miesi'lca, 

2) za dany mies i'lc, j eze li prawo do dodatku lub wyzszej stawki dodatku nastljpiio 
od pierwszego dnia mies i,!ca. 

3. Wysokosc dodatku za wyslllgt; lat okresla: 
1) nallczycielowi - dyrektor; 
2) dyrektorowi - woj t. 

4. Dodatek za wyslugt; lat wypJaca si, z gory w terminie wyplaty wynagrodzenia. 

Rozdzial HI 
DODATEK MOTYWACYJNY 

- §5-. 
1. Dodatek motywacyjny jest przyznawany nauczyc ielowi zgodnie z rozPorzlldzeniem. 
2. Kryteriami przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego sll: 

1) uzyskiwanie szczegolnyc h osi'lgni,c edukacyjnych uczniow, z uwzgl,dnieniem 
ich mozliwosci rozwojowych, potwierdzonych wynikami sprawdzianow 
i egzaminow oraz wynikami klasyfikacji i promocji; 

2) sukcesy uczniow w konkursach, tllmiejach i zawodach zwi'lZanych 
z realizowanym procesem dydaktyczno-wychowawczym; 

3) umleJ!~tne rozwillzywanie problemow wychowawczych uczniow 
we wspolpracy z rodzicami ; 

4) dobre rozpoznanie srodowiska wychowawczego uczniow, aktywne i efektywne 
dzialania na rzecz uczniow potrzebuj'lcych szczegolnej opieki i pomocy, 
w stalej wspolpracy z rodzicami i wlasciwymi instytucjami; 

5) wspieranie rozwoju uczni ow ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami 
edukacyjnymi; 

6) efektywne kierowanie rozwojem uczniow szczegolnie uzdolnionych; 
7) skuteczne przeciwdzialanie agresj i, patologiom i uzaleznieniom; 
8) udzial w organizowaniu i mprez i uroczystosc i szkolnych; 
9) udzial w pracach szkolnych zespo low i komisji; 
10)opieka nad samorzijdem uczniows kim lub innymi organizacjami uczniowskimi 

dzialaj,!cymi w szkole; 



11)dbalosc 0 sw6j rozw6j zawodo~'Y, lIczestnictwo w rMnych formach 
samoksztalcenia i doskonalenia zawodowego; 

12)praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nallCZal1la wychowania 
we wsp61pracy z instytllcjami wspomagaj!)cymi; 

13)przestrzeganie dyscypliny pracy; 
14)zaangazowanie w realizacjt; ilUlych statlltowych zadan szkoly. 

3. Kryteriami przyznania dodatkll motywacyjnego dla dyrektora, poza kryteriami 
~mienionymi w ust. 1, S!): 

1) umiejytne planowanie i stwarzanie warunk6w organizacyjnych do prowadzenia 
dzialalnosci statlltowej szkoly, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny 
pracy; 

2) skuteczne zarz!)dzanie szkol!), zapewniaj!)ce ci!)gly rozwoj i doskonalenie 
jakosci jej pracy; 

3) osi!)gniycia szkoly w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekunczej w skali 
gminy, powiatu, wojewodztwa i kraju; 

4) podejmowanie sklltecznych dzialan na rzecz pomocy uczniom maj!)cym 
trudnosci dydaktyczne oraz rozwoju lIczniow szczegolnie uzdolnionych; 

5) dbalosc 0 klimat ~chowawczy szkoly poprzez rozwi!)zywanie konkretnych 
problem6w ~chowawczych, podejmowanie efektywnych dzialan 
profilaktycznych zapobiegaj!)cych zagrozeniom spolecznym; 

6) stwarzanie warunk6w sprzyjaj!)cych rozwojowi samorz!)dnosci uczni6w; 
7) sprawna realizacja polityki kadrowej , w tym ksztaltowanie wlasciwych relacji 

miydzyludzkich wsrod kadry szkoly; 
8) wspieranie nauczycieli w realizacj i ich zadan, samoksztalceniu i doskonaleniu 

zawodo~m ; 
9) umozliwianie nauczycielom pelnego wykorzystania ich mozliwosci, 

zachycanie do pracy innowacyjnej oraz tworzenia i wdrazania autorskich 
programow; 

1 O)konstruktywna wspolpraca z rad!) szkoly i samorz!)dem uczniowskim; 
11)~datkowanie srodkow budzeto~ch szkoly po wnikli~m ustalaniu 

priorytetow, z zachowaniem zasad dyscypliny budzetowej ; 
12)pozyskiwanie srodkow pozabudzeto~ch; 
13)podejmowanie inicjatyw istotnie zwit;kszaj!)cych udzial i roly szkoly 

w srodowisku lokalnym. 
4. Dodatek motywacyjny okreSla siy kwotowo, z tym ze jego ~sokosc nie moze 

przekroczyc 10% otrzymywanego przez nauczyciela ~nagrodzenia zasadniczego. 
Srednia wartosc dodatku motywacyjnego w szkole nie moze przekraczac w roku 
kalendarzowym ogolnej wartosci srodk6w przeznaczonych na wynagrodzenie 
zasadnicze wszystkich nauczycieli w ~sokosci 6% na etat przeliczenio~. 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje sit; na czas okreslony, nie kr6tszy niz 4 miesi!)ce 
i nie dluzszy niz rok szkolny. 

6. Wysokosc dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania dla nauczyciela 
i wicedyrektora ustala dyrektor szkoly, a dla dyrektora - w6jt. 

7. Dodatek motywacyjny ~placa siy z gory w terminie ~platy ~nagrodzenia. 

RozdziallV 
DODATKI FUNKCYJNE 

§ 6. 



1. Dodatek funkcyjny przysluguje nauczycielom, ktorym powierzono stanowisko 
kierownicze przewidziane w statucie szkoly. Dodatek funkcyjny przysluguje rowniez 
nauczycielowi z tytulu pelnienia fu nkcj i ktore okrdla tabela nr I. 

Tabela nr I ' 

Stanowisko kierownicze lub pelniona funkcja w 
Kwota dodatku w zl 

Lp. 
.. . 

szkole 
mieSI czme 

od do 
1 Dyrektor szkoly 1200 2200 
2 Wicedyrektor szkoly 600 1000 
, 

Opiekun statu 50 ~ 

4 Wychowawca klasy: w szkole, oddziale 
300 

przedszkolnym, w przedszkolu 
5 Admi nistrato r dziennika elektronicznego do 200 

2. Dodatek funkcyjny przyslugllje nallczycielowi oddzielnie za kat d<j sprawowan<j 
funkcjy, czy zaj mowane stanowisko. 

3. Dodatek funkc yjny przysluguje rowniez nauczycielom, ktorym powierzono pelnienie 
obowi<jzkow dyrektora szkoly lub powierzono te obowi<jzki w zastypstwie. 

4. Wysokosc dodatku funkcyj nego. dla dyrektora szkoly w granicach stawek okreslonych 
tabel<j ustala wojt, a dla wicedyrektora - dyrektor szkoly uwzglydniaj<jc : 

I) liczb" uczniow i oddzialow. 
2) liczby zatrudnionych pracowni kow pedagogicznych i niepedagogicznych, 
3) wielkosc szkoly i jej warunki organizacyjne, 
4) warunki srodowiskowe i spoleczne, w ktorych szkola funkcjonuje. 

5. Wysokosc dodatku funkcyjnego dla administratora dziennika elektronicznego ustala 
dyrektor. 

6. Dodatek funkcyjny wyplaca siy z gory w terminie wyplaty wynagrodzenia. 

Rozdzial V 
DODATKI ZA WARUNKI PRACY 

§ 7. 
I. Nauczycielowi przystuguje dodatek za warunki pracy z tytulu pracy w trudnych 

lub uci<jzliwych warunkach. okrdlonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 34 ust. 2 Karty Nauczycie la. w wysokosci od 20 % do 25 % otrzymywanego przez 
nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek za warunki pracy przystugllj e w okres ie faktycznego wykonywania pracy, 
z ktor<j dodatek jest zwi<jzany oraz w okresie niewykonywania pracy, za ktory 
przystuguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 

3. Dodatek za warunki pracy wyplaca siy w calosci, jezeli nauczyciel realizuje 
w warunkach, 0 ktorych mowa w ust. I , caly obowi<jzuj 'lcy go wymiar zajyc. Dodatek 
wyplaca si" w wysokosci proporcjonalnej , jezeli nauczyciel realizuje 
w tych warunkach tylko cZysc obowi,!zuj,!cego wymiaru zaj"c lub jezeli 
jest zatrudniony w niepe lnym wymiarze zaj"c. 

4. Wysokosc dodatku za warunki pracy dla nauczyciela i wicedyrektora ustala dyrektor, 
a dla dyrektora - wOjt. 

5. Dodatek za warunki pracy wyplaca siy z gory. 



Rozdzial VI 
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY 

DORAZNYCH ZASTE;PSTW 

§ 8. 
I. Nauczycielowi przysluguje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny 

zrealizowanych zastypstw doraznych zgod nie z postanowieniami art. 35 ustawy Karta 
Nauczyciela. 

2. Przez godziny ponadwymiarowlj rozumie siy przydzielonlj nauczycielowi godziny 
zajyc dydaktycznych, wychowawczych lub opiekunczych powyzej tygodniowego 
obowiljZkowego wymiaru godzin zajyc dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekunczych. 

3. Przez godziny doraznego zastypstwa rozumie siy przydzielonlj nauczycielowi godziny 
zajyc dydaktycznych, wychowawczych lub opiekunczych powyzej tygodniowego 
obowiljzkowego wymiaru godzin zaJyc dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekunczych, ktorej realizacja nastypuje w zastypstwie nieobecnego nauczyciela. 

4. Wynagrodzenie za jednlj godziny ponadwymiarowlj i godziny doraznego zastypstwa 
ustala siy, z zastrzezeniem ust. 5, 6 i 7, dzielljc stawky osobistego wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela (Iljcznie z dodatkiem za warunki pracy), przez miesiycznlj 
liczby godzin tygodniowego obowiljzkowego wymiaru zajyc, ustalonego dla rodzaju 
zaJyc dydaktycznych, wychowawczych lub opiekunczych realizowanych 
przez nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraznego zastypstwa 
nauczyciela. 

5. Wynagrodzenie za jednlj godziny ponadwymiarowlj i godziny doraznego zastypstwa 
za realizowane przez nauczyciela zaj<;cia dydaktyczne, wychowawc7.e lllb opiekllncze, 
dla ktorych nie zostal okreSlony tygodniowy obowiljzkowy wymiar zajyc, ustala 
siy dzielljc stawky osobistego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (Iljcznie z 
dodatkiem za warunki pracy), przez miesiycznlj liczby godzin tygodniowego 
obowiljZkowego wymiaru zajyc lIstalonego dla rodzaj u zajyc dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekUl\czych reali zowanych przez nauczyciela w ramach 
jego indywidualnego pen sum okreSlonego na dany rok szkolny. 

6. Dla nauczycieli realizujljcych w ramach StOSlInkU pracy obowiljzki okreslone 
dla stanowisk 0 rMnym tygodn iowym obowiljzkowym wymiarze godzin zajyc 
wynagrodzenie za godzin<; doraznego zastypstwa oblicza siy dzielljc stawky osobistego 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (lljcznie z dodatkiem za warunki pracy), 
przez miesiycznlj liczby godzin tygodn iowego obowiljzkowego wymiaru zajyc, 
lIstalonego indywidualnie dla tych nauczycieli zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy 
Karta Nauczyciela, jezeli rodzaj zajyc dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekunczych realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych 
lub doraznego zastypstwa nauczyciela jest tozsamy z rodzajem zajyc dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekunczych reali zowanych przez nauczyciela w ramach 
stosunku pracy. 

7. Dla nauczycieli realizuj ljcych obowiljzkowy wym iar zajyc na podstawie art. 42 ust. 4a 
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godziny doraznego zastypstwa oblicza 
siy dzielljc przyznanlj nauczycielowi stawky wynagrodzenia zasadniczego (lljcznie 
z dodatkiem za warunki pracy, jezeli praca w godzinach doraznego zastypstwa 
odbywa siy w tych warunkach) przez miesiycznlj I iczby godzin realizowanego 
wymiaru zajyc. 

8. Miesiycznlj liczby godzin obowiljzkowego lub real izowanego wymiaru zajyc 
nauczyciela, 0 ktorej mowa w ust. 4-7, ustala siy mnozljc tygodniowy obowiljZkowy 



lub realizowany wymiar zajyc prze 4,16 z zaokrqgleniem do pe/nych godzin 
w ten sposob, ze czas zajyc do 0,5 godzi ny pomija siy, a co najmniej 0,5 godziny liczy 
siy za pe/nq godziny. 

9. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwym iarowe w tygodniach, w ktorych 
przypadaj~ dni usprawiedliwionej nieobecnosci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo 
wolne od pracy, oraz w tygodniach, w ktoryc h zajycia rozpoczynaj,! siy lub koncz'! 
w srodku tygodnia - za podstawy ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych 
przyjmuje si<y obowi~zkowy wymiar zajyc okreslony wart. 42 ust. 3 lub ustalony 
na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony 0 115 tego wymiaru 
(Iub 114, gdy dla nauczyc iela ustalono czterodniowy tydzien pracy) za kazdy dzien 
usprawiedliwionej nieobecnosc i w pracy lub dzien ustawowo wolny od pracy. Liczba 
godzin ponadwymiarowych. za ktore przys luguje wynagrodzenie w takim tygodniu, 
nie moze byc jednak wiyksza niz liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych 
nauczycielowi w planie organizacyjnym. 

10. Dla ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych i/lub liczby godzin dorainych 
zastypstw, za ktore nalezy siy wynagrodzen ie w okresie rozliczeniowym nalezy 
prowadzic nizej wymienion,! dokumentacjy: 

I) Karty rozliczenia godzin ponadwymiarowych nauczyciela i/lub liczby godzin 
doraznych zastypstw. zgodnie ze wzorem stanowi~cym zal~cznik nr I do 
niniejszego regulaminu, w ktorej nauczyciel wykazuje liczby przepracowanych 
faktyczn ie godzin zajyc prowadzonych bezposrednio z uczniami lub na ich 
rzecz, 0 ktorych mowa wart. 42 ust. 3, 4a lub 7 Karty Nauczyc iela, 
w poszczegolnych dniach okresu rozliczeniowego. Kart\! nalezy sporz,!dzic 
w 2 egzemplarzach. Poprawnosc wyliczenia nauczyciela okreslonych liczb 
godzin i/ lub liczby godzin doraznych zastypstw do zap/aty podlega 
sprawdzeniu i zatwierdzeniu do wyplaty przez dyrektora szko/y. Ustalenia i 
zatwierdzenia liczby godzin ponadwymiarowych do zap/aty dla dyrektora 
dokonuje wojt lub osoba przez niego upowazniona. 

II. Wykaz godzin ponadwymiarowych i godzin doraznych zastypstw do zap/aty (danej 
szkoly) za okrdlony okres zgodnie z wzorem stanowi'!cym zal~cznik 
nr 2 do niniej szego regulaminu. W wykazie tym nalezy wyszczegolnic 
poszczegolnych nauczyc ieli z podaniem liczby godzin ponadwymiarowych illub 
godzin doraznych zastypstw w rozbiciu na rodzaje zaJyc w zaleznosci 
od obowi~zuj,!cego dla nich pensum. Jeden egzemplarz wykazu zatwierdzony 
(podpisany) przez dyrektora wraz z kartami rozliczen godzin ponadwymiarowych 
nauczycieli i kartami rozliczeil godzin doramych zastypstw nauczycieli nalezy 
przekazac do Urzydu Gminy Baboszewo po okresie rozliczeniowym ktorego on 
dotyczy, a drugi przechowywac w szkole l~cznie z indywidualnymi rozliczeniami 
nauczycieli. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp/aca siy po ich 
wykazaniu w ewidencji do 20 dnia kazdego miesi,!ca. Rozliczenia liczby 
przepracowanych godzin ponadwymiarowych dokonuje siy miesiycznie, przy czym 
okres rozliczeniowy zawiera peine tygodnie . Okres rozliczeniowy zaczyna siy 
w poniedzialek tygodnia zawieraj,!cego pierwszy dzien nowego roku szkolnego lub 
w poniedzialek nastypuj~cy po zakonczeniu poprzedniego okresu rozliczeniowego 
i konczy siy w ostatni,! niedziely miesi,!ca, ktorego dotyczy rozliczenie. W zwi')Zku 
z tenminem ustalonym w ust. 12 liczby godzin po dniu 20 kaidego miesi,!ca wykazuje 
siy w oparciu 0 przydzial okreslony arkuszem organizacyjnym szkoly lub placowki. 
Godziny wykazane po dniu 20 kazdego miesi'lca podlegaj~ rozl iczeniu w nastypnym 
okresie rozliczeniowym. 



12. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zastypstw wyplaca 
siy z dolu. 

Rozdzial VII 
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAG ROD 

§ 9. 
1. W budzecie Gminy Baboszewo tworzy siy specjalny fundusz nagrod dla nauczycieli 

za ich osillgniycia dydaktyczno-wychowawcze i opiekullcze w wysokosci 1 % 
planowanych rocznych wynagrodzen osobowych nauczycieli, z czego: 

I) 80% funduszu nagrod pozostaje w dyspozycji dyrektora, 
2) 20% funduszu nagrod pozostaje w dyspozycji organu prowadzllcego 

z przeznaczeniem na nagrody Wojta Gminy Baboszewo. 
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagrod maj!) charakter uznaniowy. Przyznanie 

nauczycielowi nagrody uzaleznione jest w szczegolnosci od: 
I) posiadania aktualnej wyrozniajqcej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku 

zawodowego za ok res stazu, 
2) posiadania wyrozniajqcych osiqgniyc w pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekunczej , 
3) posiadania uczmow wyrozniaj!)cych Sly w konkursach, olimpiadach 

lub zawodach, 
4) podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
5) prowadzenia dzialalnosci majqcej na celu zwalczanie wsrod dzieci i mlodziezy 

przejawow patologii spolecznej , 
6) zaangazowania w prace na rzecz szkoly, 
7) prawidlowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. 

3. Nagroda moze byc przyznana dyrektorowi, ktory wzorowo wykonuje swoJe 
obowiqzki, a w szczegolnosci: 

I) wlasciwie realizuje plan finansowy szkoly, 
2) pozyskuje srodki pozabudzetowe na rzecz szkoly, 
3) uzyskuje wymierne efekty w zakresie dobrej organizacji pracy szkoly, 
4) dba 0 stan techniczny budynku i otoczenia szkoly, 
5) dba 0 wysoki poziom pracy szkoly, poprzez odpowiedni dobor kadry 

i prawidlowo realizuje polityky kadrowq w szkole, 
6) posiada wyrozniajqcll oceny pracy, 
7) wspolpracuje z organem prowadzllcym, rodzicami oraz organaml szkoly 

i samorz'ldu uczniowskiego, 
8) sprzyja doskonaleniu zawodowemu nauczycieli , pozyskuje do pracy 

nauczycieli specjalistow. 
4. Nagroda moze byc przyznana nauczyc ielowi po przepracowaniu w szkole 

co naj mniej roku. 
5. Nagrody,o ktorych mowa w ust. I przyznawane Sll z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

oraz w innych szczegolnie uzasadnionych przypadkach. 
6. Nagrody przyznaje: 

I) nauczycielom - dyrektor szkoly w ramach srodkow okreslonych w ust. I pkt I, 
2) dyrektorom i wyrozniaj'lcym siy nauczycielom - wojt w ramach srodkow 

okreSlonych w ust. I pkt 2, 
7. Informacja 0 przyznaniu przez dyrektora nagrody nauczyc ielowi musi zawierac: 

I) nazwisko i imiy nauczyciela; 
2) rodzaj prowadzonych zajyc, 



3) staz pracy pedagogicznej nauczyciela; 
4) uzasadnienie. 

8. W uzasadnieniu informacji 0 przyznaniu przez dyrektora nagrody nauczycielowi 
nalezy odnieSe si<; do kryteriow okreslonych w ust.2 oraz podac wyrnierne efekty 
pracy osi'lgane przez nauczyciela w okresie od otrzymania ostatniej nagrody. 

9. Z wnioskiern 0 przyznanie nagrody woj ta dla nauczyc ieli szkol wyst<;puj'l dyrektorzy. 
10. Prawo zglaszania wnioskow 0 przyznanie nagrody dla dyrektorow szkol przysruguje: 

I) Radzie Pedagogicznej. 
2) Radzie Rodzicow, 
3) wojtowi. 

11. Nauczyc iel niezaleznie od przyznanej mu w ci'lgu danego roku szkolnego nagrody 
dyrektora moze otrzymae nagrody wojta. 

12. Wniosek 0 nagrody wojta powinien zawierae: 
I) nazwisko i imiy osoby wnioskowanej: 
2) staz pracy pedagogicznej; 
3) zajmowane stanowisko: 
4) uzasadnienie; 
5) podpis wnioskuj'lcego. 

13. W uzasadnieniu wniosku 0 nagrody nalezy odniesc si<; do kryteriow okreslonych 
w ust.2 lub 3 oraz podac wymierne efekty pracy os i'lgane przez nauczyciela 
lub dyrektora w okresie od otrzyrnania ostatniej nagrody. 

14. Wnioski 0 przyznanie nagrody wojta winny bye zlozone przez Rad<; Pedagogiczn'l 
lub Rad<; Rodzicow w terrnlllle do dnia 20 wrzesma kazdego roku 
lub w innym terminie w szczegolnie uzasadnionych przypadkach. 

Rozdzial VIII 
DODATKI 0 CHARAKTERZE SOCJALNYM 

§ 10. 

Nauczycielowi posiadaj 'lcernu kwalifikacje do zajrnowania stanowiska nauczyciela, 
zatrudnionernu na terenie wsi przysluguje odr<;bny dodatek w wysokosci 10% jego 
wynagrodzenia zasadniczego (art. 54 pkt.5 ustawy - Karta Nauczyciela) 

§ 11. 
1. Nauczyciel stazysta odbywaj'lcy staz na stop ieilnauczycie la kontraktowego otrzymuje 

j ednorazowe swiadczenie na start w wysokosci 1000,00zl 
2. Swiadczenie jest wyplacane w terrninie do 30 wrzesnia roku, w ktoryrn nauczyciel 

rozpocz'll staz. 
3. Nauczyciel stazysta pozostaj'lcy jednoczesnie w wi<;cej niz jednyrn stosunku pracy, 

swiadczenie 0 ktoryrn rnowa w ust I, otrzyrnuje w szkole wskazanej jako podstawowe 
miej sce zatrudnienia. 

4. Nauczyc iel moze otrzyrnae swiadczenie nie wi<;cej niz jeden raz w okresie calego 
zatrudnienia. 

§ 12. 
I. Nauczyciele zatrudnieni w niepelnym wyrniarze godzin otrzyrnuj'l wynagrodzenie 

proporcjonalne. 
2. Nauczycielowi nie przysluguje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej 

nieobecnosci w pracy, a takZe za inne okresy, za ktore na podstawie odn;bnych 
przepisow nie przysluguje wynagrodzenie. Wynagrodzenie wylicza si<; w nast<;puj'lcy 



sposob: nalezy w pierwszej kolejnosci obl iczyc lTIlesH;cznq liczby godzin do 
przeprowadzenia przez nauczyciela. W tyl11 celu l11nozy siy tygodniowy obowiqzkowy 
wYl11iar godzin nauczyciela przez 4,16 - (IS x 4,16), co daje w zaokrqgleniu 75 
godzin. Nastypnie nalezy ustalic godzin z obowiqzujqcego go pensul11, w danYl11 
1111eSlqCU, nauczyciel nie przepracowal. Miesiyczna stawky wynagrodzenia 
nauczyciela dzielil11Y przez liczby godzin do przepracowania w danYl11 l11iesiqcu, w 
dalszej kolejnosci uzyskanq kwoty zl l11nozyl11 y przez liczby godzin , ktorqnauczyciel 
nie zrealizowal w danYl11 dniu - Nast<;pnie od kwoty wynagrodzenia za caly miesiqc 
nalezy odjqc kwoty za nie przepracowanq CZySC miesiqca, 

3. Dodatki ustalone w wysokosci okreslonej kwotowo wyplaca siy w pelnej wysokosci 
bez wzglydu na wymiar zatrudnienia. Dodatki okreslone jako procent wynagrodzenia 
zasadniczego wyplaca siy proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od jego ogloszenia 
w Dzienniku Urzydowym Wojewodztwa Mazowieckiego z mocq obowiqzujqcq od 
I wrzesnia 2019 r. 

5. Z dniem wejscia w zycie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin okreslajqcy 
wysokosc oraz szczegolowe warunki przyznawania nauczycielol11 zatrudnionym w 
szkolach i przedszkolu prowadzonych przez Gminy Baboszewo dodatkow: za wyslugy 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy, szczegolowe warunki obliczania i 
wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych 
zastypstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagr6d za osiqgniycia dydaktyczno
wychowawcze uchwalony uchwalq Nr XLl263/20lS Rady Gminy Baboszewo z dnia 
27 kwietnia 2018 r. 

6. Zobowiqzuje siy dyrektorow szkol do udostypnienia tresci Regulaminu wszystkim 
nauczycielom . 

7. Wszystkie sprawy zwiqzane z wynagrodzeniem nauczycieli nie objyte niniejszym 
regulaminem, reguluje Karta Nauczycie la i Kodeks Pracy oraz inne ustawy i akty 
wykonawcze. 

S. Do zmiany Regulaminu stosuje siy przepisy dotyczqce jego uchwalenia. 
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Zal~cznik Nr I 
Nazwisko i imiy nauczyciela .... .... .. .. .... .... ... ..... .. ..... .... ........... .. ... ... ......... ... .... ... . . 

stopien awansu . .... . .. . .... .. . . . .. ........... . ... . .... . . . .. . ......... . .... ... .. . ..... .. .. 

poziom wyksztalcenia .................. ... .. ......... .......... ... ..................... .. 

KARTA ROZLICZENIA GODZIN PONADWYMIAROWYCH IILUB LICZBY GODZIN DORAZNYCH ZASTE;PSTW NAUCZYCIELA 
za okres od ...................... .... .......... .. ..... r. do .................................... .. .... . r. 

Liczba dni pracy w tygodniu 

Tygodniowa liczba godzin 
etatowych 

ponadwymiarowych 

Poniedzialck Wtorck Sroda Czwartck PijJtck Sobota 
Lqcznie 

w ty~odniu 
Tydzie 
Ii pracy 

Plan Zast~p . Phlll Zastyp. Plan Zast<;"p. Plan Zastyp. Plan Zaswp· Plan Zaslyp plan 
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II 

III 

IV 

V 

Suma godzin ponadwymiarowych oraz zaSlypstw wypracowanych W okresie 
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od ............................ r. do ................................. r. 

(data) (podpis nauczyciela) 
Sprawdzono i zatwicrdzono do \\Yplaty 

(data) (dyrektor szkoly) 

Uwagil 
Prowadzone zaj((cia na 

zastypstwa zast<;pstwie 
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WYKAZ GODZIN PONADWYMIAROWYCH I GODZIN DORAZNYCH ZASTF;PSTW 
DOZAPLATY 

za okres od .. . ... . .. . . . .... . ....................... do ........... . .......... . ... . ................ .. 

Stawka Liczba godzin 
Liczba godzin Nazwisko i imifl: nauczycicla 

ponadwymiarowych 
Rodzaj 7..ajl,:C (wypelnia UG dorainych Rodzaj 7..ajltC 

Baboszewo) zast~pstw 

(data) (dyrektor szkoly) 

(data) (UG Baboszewo) 

Zal,!cznik nr 2 

Stawka 
Razem do 
wyplaty 

(wypelnia UG 
(wypelnia UG 

8aboszewo) 
Baboszewo) 


