
UCEWAI.A NR I87DfrI/2009
R'dy Gminy Roźwieńc'

z dl!i' 2ó m'rcr 2009r.

w sprawie uchwalenia legulaminu okeślającego wysokość omz szczegółowe waIuDki
prayznawan]anaipzycielom dodatków moł'wacyjnego, fiukcyjnego i za warunki pracy oraz
nielrtórych innych składników wlnąrodzenia a lakżś szc?Egćńowych zasad prorznąwania i
rłypłacania dodatku mieszkaniolłego.

Dzia|Ejąc na podśawie art. 30, ust.6, ust.6a i ań. 54, uŚ.3 i'7 oftz art 9ld p.l ustawy z
&na26 srycnialg8zL Karta Nauczyciela lDzU, z2006r.Nt 97'pz674 zpóźn, złxL / w

^,iĄzknz 
atl.l8 uś.2, pll l5 uśa\ły z daia 8 nurca 190r. o sarnorądzie grnionym /Dz U.

z 2001r. Nr. l42,wz- l59l' zŃ^.7lr"l

Rłda Gminy Roźwienica
uchwala

regulamin określający wysokość stawek i szczegóklwe warurki pr4rznawania doda&ów do
wynagrodunia zasadniczego' szczegóło*e warunki oblicŻrnia i wypbcania wpagrodzerria
za godziny ponadwyrniarowe i godziny doraźnych zastą)Św omz wysokość i warunki
w1pŁcania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno _
wychowawcze rrauczycieli ońz szczegółowych ?"<2.l prz'2 awania i wyptacania dodatku
mieszkaniowego jak następuje:

Rozdzial I

Postanowienia wstępne-

$ 1'1 llękoć w regulamńie jęst mowa o:
1) szkole _ naleł roauniec pfz€z to je-dnośki olganizacyjne wymieniane w aft.l uś.1

pkt.l ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. _ Kańa NauczycieĘ dla któqrch olgartem
plowadzącyn jeś Gmina Rozuńenbą

2) nauczycielu _ należry roz.rfiifń przgzto rót'nież rłychowawców i irmych praco*ruków
pedagogiczrrych zatrudnionych wjednośkach orgaTlizacyjnycĘ o których mo\ła w uś.l
pkt.l,

3) obowiązkow1rn wyrniarze za.ięc lub persrrm dydŹLtyczo}łn - należł prŻez to roamieć
tygodniowy obowiąkowy wymiar godzĘ o których rlowa w art.42 u'd.3 Karty Nauczyciela
lub ustalony przez organ pov'adzący rla podśawie art'42 uś.7 pk1.2li3l Karty Nauczycielą

4) Karcie Nauczycie1^ - rEleżry vzŁzto loalmiec uśalły z dnia 26 stycaia 1982 roku _

Karta Nanczyciela /Dz. U.2 2003 rcku Nr I 18 poz 1'll2 zrtl,
5) rozporządzeniu _ nalrcż'y płzrztolonrrieć Rozporządzenie Ministra Edukacji

Narodowej i spońu z dnia 3 1 styc^ia 2005r.w spawie wysotości minimalnych stawek
\ł}nagodzenia zasadniczego nauczycieli' ogólnych wanmków pr4rznawania dodatków do
wynagrod"Enia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu woĘm od' płrc1 lDzU . z
2005r. Nr 22, poz l81 zpóźa- an"/

$ 2.l. Tabelę Ż'szelegowania oraz minina|n€ stawki wynagrodzenia zasadniczęgo dla
naucrycieĘ a talźę sposób dokueedowania prawa do oloeślanej stawki w}Bagrodzenia
zasadnicz€go określa ro

2. Wysokość, waruki oraz zasady w;płacania raucrrycielom:
1) dodatku za wysĘę lat
2) dodatku za uciąrjliwość pracy,
3) dodatkowego wynagro dzenia zA pteę'



4) nagródjubileuszowycĘ
t dodatkowego wynagro dzeri^ rocznego'

6j zasiłl,r rra zagospodarowanie'
7) odpraw z q'tułu rozwiąga'nia stosunku prac1

8i odpraw z tynlu przejścia oa ornerytury okeślająodpowiednie przepĘ Karty

Niuczyciela oraz przepĘ rozporządzenia_

:. wy*tok, ****i &aź zasadi wpłBad'aDauczycielom-dotychczasowych dodatków

snecialńczrvch reguluje ań.q uśawy z dnia l8 lutego 2oo0 roku o zmianie uŚawy' Kańa

Ń'ul^"i"lu o.- o zrt^ie innych uŚaw /Dz U' Nr l9 poz 239l

Rozdzial II

DODATEK MOTYWACYJNY

$ 3.1. Dodatek rnot}Ąłaciny dla nauczycie|a i DyrektoranenŃżpbyć\łyżNy niż 1oo/o

ieoo włoalrodzerria zasadniczego.
'-"z. ń"ai"t.o.v*acyjny nie przysĘuje nauczycielom przebywająpym na urlopach

bezDłatnYch \łYchowawizycĘ dla poratowania zdrowia oraz w stanie ńecrynnyrt
- i' ń,ja","Llńay".cyjny prz1zuje się na czas okeślony' nie krótsry nż dwa miesiąpe i

nie dfurszy Eiż ieien rok s7łolny'
4. wvsokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okes jego plaŻaranla

u*-rgtęóiu-;ąc poao- Ę"ł'i.'iu *ńnkó*, o których mowa 1$ 4' ustala dyrektot' w

.t"f,''t'Tó_ińła.- fuo1 ominy w ranractr posiadanych środków fioansowy'ch oloeślorych

w planie finaosowyrr szkoły.'' 
i._ ooau,"ł .o',ł*ucyjny Ępbca się 2 góry. w terminie qphty wynag:_ odzenra

i' Ń" 
"ypł"rę 

ti"amióln ńiyoacyjnych p"'ezracza sĘ małsymalnie 3% plaoowanych

rocarych środków na wynąrodzenia.
^ -i. 

ńaut"t 
".nr.*"y:d "i" 

."ypu"u 
"Ę ^ 

ani nieobecnośi w pracy z 1rcwodu

"pa"ń"*iJ" 
p'i"y *iil.it"r 

"ł,o-by 
Ęaz koniecaości osobiŚego sprawowania opieki

*Ja";""ri". r,ir Ńrym cżoŃiem rodŻitry, za któro naucryciel otrz}'rnuje vynagrodzenie

za czas choroby lub zasiłek z utr,ąi*zenia slpoł*mąo '
J' r n"ńlńi" a..y"ry wszystkich nauczycieli w tym t+ł PehĘy:h |$kcję
a*.l ..ji' .łoł -ńdnionyci w szkolacb-podstawówych i girnnazjatnych na tereńe Gmhy

t"łt"'i". iń 
^osowarrie 

do nauczycieli wszystkich śopni avianzu zawodowego

zamrdnionych w pebrym i niepehrym wyniarze go'l"in 
.

i_ N'rJ.""i"ń -*ł;eni w pebrym wymiarze gort"in mogą orrrymać tylko jeder

a"l","t '';JJi*ir'i' 
zajeden iehy etat nauczyciela naucryciele nięeŁrczatn'dnieni

iily'"J;iJ.a"i"{. a*' l"t *ięłej 
'iejs'ucł' 

p'ucn ale nie więłej niz za jeden pełoy e1aL

6 4.l. Warunkiem prąraania nauczycielowi dodatku morywacyjoego jeś:

l ) udokuoerńowane osiągnięcie edrrkacyjoe ucaiów'
2i osiaorięcia uczriów, potwierdzane * koŃursach rumiejacb i oltrnp]adach oraz w

in 'itr ótsza'acn a'iata" zwią_zarrych z procesem dydaktycayrn

3) .hi;;;;"*i44*"'ie proLknńw wychowawczych uczniów poprzez kształowanie-' 
""**łń*r"ił"uoś:i 

za wbsną edukację, phrrorłaria własnej pracy nad soĘ oraz

wlaściwycń postaw moralnych i społeczrryctr'

4l skutecń przeciwdziahoie agresji' patologiem i uza|eznieniern

5) aktvwne i ;fektywrt€ dńałaąa na rzaz uczniów potrućbująpych opieĘ z-' 
"*]"Ń*i"ń 

i"t potrzeb. w szczególności s{alej wspóĘracy z rortzicami

*uliii"y.i i*5t"";u-i i osobami świadcz4pymi pomoc socja|ną



6) inicjowanie i organizowanie irr4rrez i uloczystości szkolnycĘ w Ęm zawodów

sponowycb i wYcieczek sulolnycb-
7l udział wkonjsiach egzaminacyjnycĘ o których mowa w przepisach w sprawre

waruŃów i sposobu oceniania. klaqdkowania i promowania uczrriów oraz

przeproradzania sprawdzianów i egzaminów w szkoh9h p9blicalycl.'' 
. .

s) opieLa nad sa'norzadęm ucaiowskim lub innymi olganizacjami ucaiowskimi

działającymi w szkole,
9) inicjorłńe i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęł pozalekryjnych i

pozaszkolnycĘ
l0) sk utecae kierowanie rozwojern ucznia szczególnie uzdobrionego'

ir i"a"oi*l" i p,"ray"^. or- ikut."-a .tosorłanie nowoczesnych metod nauc7ania i
' lły"iol"aniu *" *"poą-"y z organem ęlawującym nadór pedagogicaly oraz imymi

instpucjami vsponBgająp}mi
z. ńaał...y-i L.yti.im prz;zunia dodalku motywacyjnego dla dyrektońw są

1) prorładzeńe polityki finansowej szkoły zgodnie z obowrązującym prawerr\- 
przestrzeganie dyscypliny fulansow publicznycĘ celowei oY"Etle 

.'*yauttori-l" 
s.oatow, racjonalne gospodarowanie n'jątleT szko.lnyĄ

2) wymieme działania zrrieląiąpe do lłzbogacenia majątku szkolnego i pozyskiwania

pozabudŻtowych środków finansowycĘ
3) skutecae i oszcłdrre Eowadzenie polityki kadrowej'

4j podejmouanie skuteczrych &iabń w zaloesie BHP,
5i 'stvar'anie *arunkól' dla realizacji zadan okeślanych w szkolnej polityce

oświatowej-

Rozdzial III

DODATEK FT]NKCYh{Y

$ 5.1. Nauczycielom poszczególnych stopni awarsu zawodow-ego, któr1m po_wierzono

stanowisko kierownicze przewiddane w śalucie szkoły, prrysługuje dodatek i-nkcyjny

zgo<lnie z ponizszą tabeĘ

Tabela dodatków fuŃcyjnych dla d}Tektońw szkół, wicedyrektorów, kierovników szkół

filialnycłl

STANOWISKO
KIEROWNICM

tr oŚc oDDuALow wYsoKoŚc DoDATKU
FTINKCYJNEGO

dood

DFektor Do 8 oddziałów 324,- zl 396,- zl
Dyrektor 9 _ 16 oddziałów 391.- zl 624,- zl

Dlrekor 17 i więcei oddziałów 625'- Ż} 78O,- z]

Wicędyreltor 9 - 16 oddziałów 216,- d 380,- zl

wic€dłTektor 17 i więc€i oddziałów 381'- ź 520.- zl
Kierownik szłołv filialnęi Do 4 oddziałów 144,- zl 168'- Ż1

11ielownik śŻkołv fi lialDei 5 i więcei oddziałów 168-- zl 22a-- Ż)

2. Dodatek firnkcyjny przpługuje talcże nauczycielorą ltóqm powierzono obowiąŹ<i

kielownicze w zastępświe.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla d}ręktońw s*ory-uśalawójt Gminy, a dla

nauczyciela za;m,rjącego inne staoowisko kierownicze _ d1tektor szkob, uwzględniając



wielkośó szkory, jej struktuĘ organżacyjną złoźpność zadń wynkających z zajmowanego

stanowiską tc;ba śanowisk kielowniczrych w s*ole, vyiki pracy szko| oraz warunki

demograficzne i geogm.ficzre, w jakich szkoh funkcjonuje.

4. Ńarrczycie| którernu powierzono starrowisko kierorłnicze na czas ok€ślony, traci

prawo do dóda&u frbkcyjnego z upływem okezu powierzerrĘ a w razie wcześniejszego

od*ohoi" 
" 

ko'ł"eIo .ioią"ą w którym iaśąli to odwoŁnie, a jeŻli odwobnie naśą'ilo
pierwszego dnia miesiąca - tid rego dnia__ 

5. Prawo do dodatku fiokcyjnego powśaje pierwszego dnia miesiąca laśępując€go po

miesiącq w którym nasłąlilo powierzenie stanowiska kierorłniczego lub sprawowanie

funkciŁ a jezeri ńwierzenie stamwiska lub sprawowanie fińkcji' naŚąpiło pierwszego dnia

miesiąca _ od tego dnia-

6. bodatek fuŃcyjny ńe przysługuje od pierwsz€go dnia miesiąpa następują!€go po

miesiąpu, w któryrrr nauczyciel zaprzestał pehienia obowią::ków związanych z powierzonym

stanowiskiern kielowniczym lub spmwowania funkcji' ajeżeli zaprześanie pehienia

obowiązków naśąiło pierwszego dnia miesĘa - od tego dnia
7' *ysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala organ prowadąpy szkoły' a

dla nauczyciela zajmująqłgo inne staoowisko kioownicze _ dyrektor sŹ<oły'

8. Dodatek fulkcyjny wyphca śę z góry' w tęr$inie wypłaty wynagrodzęnia-

$6.1. Nauczycielom realizującym doda&owo zadania oraz ŻAjęcia przysfuguje dodatek

ń'mkcyjny' z tyrn ir oauczycielowi któremu powierzono:

l) wy'chowawśwo w Hasach od 0 _ 6 w wysokości 4% zajedoąktaę'
2i ńcbo,ławstwo w klasach gimuąialnych - w wysoko&:i 4% za jdoąklaĘ'
3) frmkcję doradcy netodycaego - w \łysokości 3%

4i funkcję opiekula st!żu - w wysokoś:i 3% zajednego rrauczyciela siaźrystę od śawki
bazowej' o któryra rrrowa w art. 30 uś.3 i art' 53 ust 1 Kańy Naucłliela"

2. Wysokość dorlatku ńrotcyjrego, o którym mowa w ust. 1 uwzgĘniając zakres i
zf,ożaność zĄdĄi oruz warunki prz}znawania tych dodatków ustala dyrektor w lamach
posiadanych środków fi nansowycb'

$ 7. l . Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia oiesiąpa'nasĘującego
po miesiqpu' w którym nasąliło powierzenie fuokcji' ajeżeli powierzenie ńnkcji nasĘ'iło
pierwszego dnia miesiqpa - od tego dnił' 2. Dodalkińlokcyine, o których mowaw $ 5 ust.l nie przysłu$ljąwokTesie stanu

nieczarurego omz w ókesacĘ za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze od

pierwvegó ania miesiąga naśępująr€go po miesiągq w którym nauczyciel 
'zaprzes1ał

pełrienia-stanowiska *ychowawstwa lub firkcji z innych powodów, a je żf,h aprzqsLał
pehienia obowiązłów nastąliło pierwszego dnia miJsiąca__od_tego dnia

3. otrzytnywanie dodatkq o któr}m mowa w $ 4uś. l,2i3 nie łyĘcza prawa do

otrzyrnywania dorlatkq o któr}łn molra w $ 5 ust. 1'

ł.' ńaatel nmtcyjny rł1płaca się z góry, w terminie wypłaty wynagodzenia

Rozdzial IV

DODATEK ZA WARUNKT PRACY

$ 8.1. Nauczycielom przysługlje dodatek za waruŃi pracy z ryfuhl pracy w trudnych

warunkactr' okeślonych w toąorzĄdza li\ zA ka'dą godzinę dydaktyczną aealizowaną w

warunkach trudnych w naŚępująpęj wysokości:



l) za prowaĄzei'o z^jęc w Hasach Ęzonych _10%

2\ zlprovładzerie Ąęc dydakĘcaych i wychowąwcz,ych w specjalnycb przedszkolach

(oddziahch), szkołach ftlasacĘ specjalnycĘ oraz prowadzenie indylvidualnego

nauczania dziecka zakwalifikowanego do ksaałcenia specjalnego - 15% stawki
godzinowej otrzynywanego wynagrodzenia zasadniczego.

$ 9. l . Naucrycielom gźj;sługuje dodatek za powadzenie zajęć z dzieckiem upośledzonpr
w śopniu umiałkowanym fub macznyą pod warur*ierą że zajęcia dydaktyczoe
powadzone ą wg odętnego 1nogralnr doslosowanego do możiwości uczria:

|) akażdąnąlizłwaągodziĘ dydal'1yczĘ_ l0 % stawki godzinowej

wynagrodzeoia zasadniczego nauczyciela prowadzp,ego Ąfu-
o 1o.1' Dodatki za trudne i ucią,zliwe warunki pracy vyphca śę za godziny fiktyczrrie

zrealizorłane w wartmkaoh trudnych fub uciążliwycłl
2' wysokość rLodattów za ł'a nki płacy ustala dla naucrycieIi drektol, a dla

dy.ektom wójt Gminy-
3. W razie zbiegu prała do dodatku za trudne warunki pracy i dodatku za

uciązliwe warunki pracy wrphca sĘ obydrła te dodatki.
4. Dodatki za warunki pracy wypŁca sĘ z dołu na podste\Yie ęwidercji

faktycznie zrealizowanych zajęć w warunkach fuudnych i uciąŻiuych

Rozdzial V

DoDATEK ZA wYsŁUGĘ LAT

$ l1.l. Dodatek za w1sfuę lat prąsługuje zadń za klóre nauczyciel otrzymuje

Ęrraercdzenie zasadnn Że oraz za dni ńeobecrrości w pracy z powodu niezdolności do pracy

wskutek choroby fub koniecaności sprawozdania opieki rrad dżeckiern lub chołm cżonkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzynuje wynagrodzeńe lub zasilek z ubezpieczenia
społecanego-

, Nauczycielom przysługqje dodalek za śaż pracy wypŁcany w okresach
miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy z tyrr! ż!e dodatek ten nie

lŃżB przBksocqÓ 20 % wynagrodzenia zasadńczego-
olaesy pacy upł-awniajse do dodatku z! u'ysługę lat okraśla rozporądzenie.
Dodatek za wysłwę lał przysługuje od pierrłszego dnia miesiąca po mie'siąptl' w
którym nauczyciel naĘł prawo do dodatku lub Ęrższej śawki dodatku.

Dodatek wypłaca się z gófy w terminie w}płaty wynagrodzenia

3.
4.

5.

Rozdziłl VI

WYNAGRODZENIE ZA GODZNY PONADWYMIAROWE I GODZ}TY DORA'AIYCH
ZAsĘPsTw.

$ l2.1. W1łagro<lzenie zajeduągodziĘ poDadwjmiarową ijednągodzinn dora:nego
zastfl'stwa oblicza sĘ <tzieĘ g4rananą rnuczycielowi stąwkę wynagxodzenia zadłiczego'
Ęcznie z dodatkiem za waruki pracy, jeźnli praca w godzinach ponadwyniarowych oraz

dómźlego za_*ęstwa odĘTła się w wanmkach trudnycĘ uciążlirłych lub szkodliwych dla

zdrowia przez miesięcmą liczĘ godzin obowiązkowego wpriaru Ąęć łvrczyclela.
2. Miesięcaą liczĘ godzin obowią'zkowego wymiaru zajęc, o którym oowa w

ust.1 uśala sĘ mBożąc tygodł owy obowiązkovy wymiar zajęc nauczyciela

określany w art.42 uś.3 lub określany na podstawie ań.42 ust.7 pkt.1 i pkt.3.



Karty Nauczryciela prze z 4.16 z zzokręler'iem do rhryh so!1m 1 ten sposob'

żE cŻAs Ąęć, do o'5 gorlzĘ pomija sĘ, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za

pehrą godzĘ.
3. wynalrodzenie'a jedną godzinę ponadwyrniarow_ą i godzinędoraźnego

zastąl-stwa realżowa"ą z innego w1miaru Ąęc niz wymiar obowiązkowy'

odicL sĘ dzie-tąp przyznanąnauczycielowi stawkę wynąro<lzenia

.r-a"i"igo,'w;* ,do<litkiem za warunki pracy, jeżeli paca w godzłlach

ponaawyrriarowych oraz dorazrrego zastfl'stwa odb}vała się w warunkach

i'.'any"ń t"t *Ęza*y"t' przez miesięcaą liczĘ godzin obliczoną zgodnie z
zasaĄ określaną w us't.2 z $}miaru zaj$ obowiq'zkowego ustalonego na

podstawie z art.42 ust.3 lC'{-

4, wln^godzrłrrc zĄgodziny ponadwymiarowe przydzielone w planie..

..g-L"yi'ł- ni"-p.'y"ł"guje za dn! w których nauczyciel nie realizup zajęc

z ioworlu irzerw pr'ewi<l'ianycłr przepisami o organizacji roku szł'olnego'

ro'zpoczyńia fubkończenia zajęc w środku tygodnia oraz za dni

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy'

5. Dla ńąbna wyDaglodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniacĘ w
których prłTadąją dni nieuęrawiedliwiorrej nieobecrości wpracy nauczyciela

lub óń ńtań*ó woLrc od placy omz tygodnjacł! w których zajęcia

rozpocrynają się lub kończąw środku tygodnia - za po<lstaw-ą ustalenia ]iczby

goó"i. ń"id.l-l"-wych przyjmuje Ę tygo<lniotv obowryIkou2 wrmtar

Ljęe ot'*lu"y ln u't'42 ust'3 lub ustalany rra podśawie ań'42-uś'7 Katy
Nauczycielą pomniejszany o 1/5 tego Ęalia'u (lub 1/4' gdy dla narrcryciela

ustalooo czteio<lniorły tydzje^ praŁy) ?A kajĄr dzień nieusprawiedliwionej

nieobęcności w pmcy fub dzień ustawowo wohy od pracy'

Liczba go<lzin ponadwymiaro*rycĘ za które przyŚuguje v'ynagrodzenie w

takirn tigodniq nie rrroze być jednak większe niz liczba godzin prrydzielonych

w Planie organizacYjoYm-

$ 13.l Godziny ponadwymiaroń p,rzypadająw tloiacĘ w Lt'iiry:h:Pcz{cłl nie nosł ich
"ńn^**, 

włr"yoliących po srronie pracłdawcy trakt'lje sĘ jal gorlzĘ fiktycaie

odĘłe.
i'' wvnaelod'€ni" 

'a 
godziny ponadwymiarowe i doraźne zaśępstwa rożicza się w

okresach miesięczrych .

3. wńpd'€nie ,A gottzĘ ponadwyrniarowe i doraźne zastęlŚwa uyphca się z dołu'

i' iińoar.a" raiedną godzinę <loraznego zasĘpstwa pr2łsfugtje za czasrealiznji

t"J.*'i"ó*" . ir" 
'"aI^"""" 

uęaą r'ję"ia zgodnie z planem i ptogramem nauczania

auięj łlasy p.re" oao""y"iela o wyrnaganych kwalifikcjach-

Rozdział vII

Nagrody ze specjaloego ńmduszu oagród'

I. wYsoKoŚc I wARŃKl'wypŁłcłl'uł NłcnÓD oRGANU PRowADZĄcEGo I

DYREKToRA sz(oŁY.

6 l4.l ' Us1ala się Dagrody ze specjalnego fioduszu nagńd'
a) nagroda organu prowadącego w wysokości do 2000ż
b) oaeloda dFehora szkoty w wysokości do ]500ż_i' 

Ś?oaki ń nagoay o.guoo p.o-ud'ą'"go planowane ąw rocząłn planie finansowym

gminy, a środki rra naiody dyrektora w rocznym planie finaosox'yrrr vkoły'



RozdziaMtr

Szczegółowe zasady prz1zrrawania i w1płacania nauczycielskiego dodatku ńeszkaniowego'

$ 15.1. Nauczycielowi zatnrdnionemu w wymiarze ńe niżsrym nD połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru gorłzin i pnsiłdającemu kwalifikacje wymagane do zajmowańego

stanowiska przysfuguje naiiczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. wysokośó nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zaleźności od liczĘ osób w

rodzinie uprawnionego nauczycieĘ wynosi miesięcaie:
1) 4% miesięcznej śawki &edniego w1nagrodzenia dla l osob1
2) 5 % miesięcznej stawki średniego wynąrodzenia dla 2 osob'
3) 6 % miesięcznej stawki średniego w1rugrodzenia dla 3 osób'
4) 7 % rniesięczDej stawki średniego wynagrodzenia dla 4 i więcej osób.

3' Ilękloć w uŚ.2 jest mowa o śIEdnim vynagro dzEninnĄleirr prz'zto rozumiec średnie
wynagodzenię naucŻTciela staźysty, o którym rnowa w art.30 uś.3 Ka.ty Nauczyciela-

4. Do cżoŃów rodzĘ, o których mowa w uś.2, zz1rzz sĘralczyćtela oraz wsp<i]nie z
nim zamieszlających. wspótmałzonka oraz dzieci i rodziców pozostająpych na jego

*TĘcznym utrzymaniu.
5. Przez dfuci nalei^J rozumieć ucznia kontynuującego rraukę w szkole

ponadgimnąia|nęj lub sfudenla kontynuujągego naukę w sŻkole wyższej do ukończenia
25 rckużrlci'-

6. Nauczycielowi i jego $sp'5łnalżonkowi' Ędąc€mu tatże naucz1cielem (stale z nim
zamieszkującemra przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w vysokości
okeślonej w us.2.
Małżonkowie }rspólnie okrcś'ająplacodawĘ, który Ędzie im vypłacał dodłek.

$ 16.1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy pr4aaje się na wniosek rnuczycieĘ a w
prąpadku nauczycieĘ o których trrowa w $ l 4 uś.4, na ich wsŃlny wniosek.

2. Naucrycielowi dodatek miesŹ<aniouy prłaaje dyektor, a D1'rektorowi wójt GmiĄ..
3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależie od Ęłułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego,

2) od pienvvłgo d a fubsiąca Dastęrrłą.ego po ntlesiącu' w ktć,r5'm naucrycie|
doĘł *nio*k o jego vąaynju

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniorły przysługuje w okesie t1*oryrvania pracy' a

także w okesacb:
l) nie świadczerrie pracy, za które przysługuje w1nagrodzerie,
2) pobieranie zasiku społec2nego'
3) korzystanie z urlopu wychowawczego.

$ l7.1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy w1płaca się w okresach miesięcznych.

2. Nauczycielski dodatek miesz:kaniorły wypŁca się z dołB w termińe w}płaty

składników wynagrodzenia płatnych z dołu.

Rozdziłl D(

Postanowienia końcowe

$ l8. Wykonanie UchwĄ pov'ięrŻa się wójtowi Gminy Roźwienica-



6 l9. Traci Eoc Uchwała Nr I06/XII/2008 Rady GmĘ Roźrłńenica z dnia l3'03'2008r' w

mrawie zasa<l wyna$odzenia nauczycieli, uśalania regulaminu okeślającego wyvlkość

o'raz szczegółowe warunki yązaawantia tmtczycielom dorlatków motywacyjnego'

fitkcyjneg-o i 
'a 

warunki pracy oraz niektórych ińnych składników wyna€ro dzpną atak*
wysolłose-szc'ęgółowych'asaa przyznawania i wypŁcania dodatku mieszkaniowego'

$ 20. Uchwah wchodzi w rrycię po upł}'v/ie 14 dni od ogłoszerria w ol:nniku Urzędowym

fuojewórlztwa Podkarpackiego z mocą obowiąująpą od 01 stycznia 2009 roku

$21. Regulamin zostźł ,lzgodl,Ąorry zZatzĄem oddziału Związku Nauczycielstwa

Polskiego w Rońłienicy.

0.dl o'o *"'


