
UCHWALA NR X/70/2019 
RADY GMINY ADAMÓW 

z dnia 17 października 2019 r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyzuawauia dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i w płacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń 
u n i k a j ą c y c h ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów. 

Na podstawie ait. 30 ust 6 i 6 a oraz art 91d pktl ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela(tj.Dz.U. z2018r poz 967 ze zm.) w związku z ait. 18 ust 2 pkt 15 i ait 40 ust 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990r o samorządzie gminnym(Dz.U z 2019r Nr 142 poz 506 ze zm,) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwala Nr XXVII/176/09 z dnia 24 kwietnia 2009r w sprawie regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 
nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2019 roku. 

Bożena Skiba 



Załącznik do uchwały Nr X/70/2019 

Rady Gminy Adamów 

z dnia 17 października 2019 r. 

R E G U L A M I N 

określając)' wysokość stawek i szczegółowe waruuki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Adamów. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1-

1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę 

zatrudnienia, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. 

2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i etatów 

przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć. 

§2 . 
1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli okr eśla 

rozporządzane Ministra Edukacji i Nauki na podst. Art 30 ust 5 Kaita Nauczyciela w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. 

§3 . 

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania: 

1) dodatku motywacyjnego 

2) dodatku za wysługę lat 

3) dodatku funkcyjnego 

4) dodatku za warunki pracy 

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

6) wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

II. DODATEK MOTYWACYJNY 

§4-

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, spełniającemu 6 z 11 poniższych 

podpunktów: 

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych 
osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami 
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp., 

2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami, 

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów 
potrzebującycli szczególnej opieki, 

4) trafne diagnozowanie specjalnych poUzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, dobór właściwych metod 
nauczania, form pracy i środków dydaktycznych, 



i pozostałych osób zajmujących inne stanowiska dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły. 

§10. 

1. W razie zbiegu tytułów do dwóch dodatków o których mowa w §8 pkt 2 i 3, nauczycielowi 

przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie. 

V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 11.1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielowi za prowadzenie zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych w specjahiych oddziałach, klasach specjalnych oraz indywidualnego nauczaniadziecka 

zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 8 zl za każdą godzinę. 

VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY 

DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

§ 1 2 . 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, 

z zastrzeżeniem ust 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 

(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz 

doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla 

zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, 

ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych 

w ramach godzni ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art 42 

ust 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc 

przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego(łącznie z dodatkiem za warunki 

pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, 

uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego 

wymiaru zajęć. 

3. Miesięczną liczbę godzni obowiązkowego lub realizowanego wymiana zajęć nauczyciela, o 

której mowa w ust 1 i 2 , ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar 

zajęć przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do Vi 

godziny pomija się a co najmniej Vi godziny liczy się za pełną godzinę. 

VH. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

§13. 

1. Tworzy się specjahiy fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze w budżecie organu prowadzącego szkoły w wysokości 1% planowanych 

rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego 

szkoły i dyrektorów szkół, z czego: 

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkoły 

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego. 


