
Załącznik Nr ~j do Protokołu Nr XI/07 
sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 22.11.2007r.

Uchwała Nr XI/94/07 
Rady Gminy Lichnowy 
Z dnia 22 listopada 2007r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród z.e specjalnego funduszu 
nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkanio wego.

Na podstawie art.30 ust.6 i ust.óa, art.54 ust. 3 i 7 oraz art.91d pkt 1) ustawy z dnia 

26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.) 

w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.l i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 200 lr. Nr 142, poz.1591 z pózn.zm.) Rada Gminy Lichnowy 

uchwala, co następuje:

Rozdział I Postanowienia wstępne

§ i .

1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i 

gimnazjach prowadzonych przez Gminę Lichnowy.

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego :

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny 

doraźnych zastępstw.
3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń ze stosunku pracy.

3. Regulamin niniejszy określa także wysokość dodatku motywacyjnego oraz szczegółowe 

zasady jego przyznawania i wypłacania.



§ 2 .

Ilekroć w dalszych postanowieniach bez bliższego określenia jest mowa o :

1) regulaminie -  rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość 

nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego

2) Karcie Nauczyciela -  rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. -  Karta 

Nauczyciela ( t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 29, poz.674, z późn.zm.),

3) Rozporządzeniu -  należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prace w dniu wolnym od pracy ( 

Dz.U z 2005r. Nr 22, poz. 181 z pózn.zm.),

4) organie prowadzącym szkołę -  rozumie się przez to Gminę Lichnowy,

5) szkole -  należy przez to rozumieć szkołę lub zespół szkół , dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Lichnowy,

6) dyrektorze lub wicedyrektorze -  należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora 

jednostki, o której mowa w pkt 5,

7) nauczycielach bez bliższego określenia -  rozumie się przez to nauczycieli, o których 

mowa w § 1 pkt 1 Regulaminu,

8) roku szkolny -  należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku 

do 31 sierpnia roku następnego,

9) klasie -  należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

10) uczniu -  należy przez to rozumieć także wychowanka,
11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze -  należy przez to rozumieć tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art.42 ust.3 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.l 112 z późn.zm.)

12) zakładowej organizacji związkowej -  rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w 

Lisewie Malborskim i Międzyzakładową Komisje Pracowników Oświaty NSZZ 

Solidarność działające na terenie gminy Lichnowy”



Rozdział II. Dodatek motywacyjny

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków 

pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno -  wychowawczych 

potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów 

i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne 

działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy 

z ich rodzicami;

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem

kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy 

dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy:

3) posiadanie dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2

i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez, uroczystości szkolnych i środowiskowych,

b) udział w zespołach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami 

uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie zajęć otwartych, przejawianie innych form aktywności w ramach 

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

§3



e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

5) współpraca nauczyciela ze środowiskiem lokalnym w zakresie kulturalno- 
sportowym i rekreacyjnym.

6) prowadzenie wyróżniającej działalności wychowawczej w klasie -  szkole ( np.:

wycieczki, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, 

spotkaniach, wernisażach i inne)”

2. Przy określaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły uwzględnia się 

kryteria określone w ust.l , a ponadto:

1) prawidłowe planowanie i dysponowanie przyznanymi środkami finansowymi,

2) pozyskiwanie dodatkowych środków, w tym umiejętności menadżerskie, 

pozyskiwanie sponsorów,

3) współdziałanie z rodzicami,

4) współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym w zakresie:

- kulturalno-sportowym i rekreacyjnym,

- rozwiązywania problemów wychowawczych ( współpraca z policją, poradniami 

specjalistycznymi, sądem rodzinnym i opiekuńczym itp.),

- socjalnym ( współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej, organizacjami 

charytatywnymi).

5) kierowanie bieżącą działalnością szkoły w oparciu o właściwą pedagogiczną i 

wychowawczą koncepcję szkoły, wprowadzanie innowacyjnych zmian, udział 

szkoły w realizacji programów edukacyjno-wychowawczych mających na celu 

podniesienie jakości pracy szkoły, stosowanie wewnętrznego systemu 

doskonalenia zawodowego, zapewnienie ładu organizacyjnego oraz 

estetycznego szkoły i jej otoczenia.

§4
1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przyznany w wysokości od 2% do 30 % 

płacy zasadniczej . Środki na dodatki motywacyjne danej placówki oświatowej stanowią 4% 
kwoty planowanej na wynagrodzenia płacy zasadniczej. Przyznany dodatek motywacyjny 

miesięcznie nie może przekraczać środków finansowych zatwierdzonych na ten cel w planie 

finansowym jednostki budżetowej.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okresy : wrzesień -  grudzień, styczeń -  kwiecień, 

maj- sierpień.



3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania przy 

uwzględnieniu poziomu spełnienia warunków, o których mowa w § 2 , ustala dyrektor w 

stosunku do nauczycieli, a w stosunku do dyrektora- Wójt Gminy Lichnowy.

4. Przyznanie i cofnięcie nauczycielowi dodatku motywacyjnego potwierdza się na piśmie z 
podaniem szczegółowego uzasadnienia.

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III. Dodatek funkcyjny
§5

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, albo inne 

stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w 
wysokości określonej w tabeli:

Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego 
(miesięcznie złotych)

Dyrektor szkoły:

do 6 oddziałów 350 - 420
od 7 do 12 oddziałów 490 - 840

od 13 do 17 oddziałów 910-1.190
od 18 oddziałów i więcej 1.260-1.540

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala organ prowadzący szkołę w granicach 

stawek określonych w tabeli uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, 

złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych 

w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich 

szkoła funkcjonuje.

§6

Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z 

tym że nauczycielowi któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy w gimnazjach i szkołach podstawowych - w wysokości 100,00 zł 

miesięcznie,

2) funkcję nauczyciela konsultanta -  w wysokości 32,00 złotych miesięcznie,

3) funkcję opiekuna stażu -  w wysokości 15,00 złotych miesięcznie od osoby.



1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz w § 6 , powstaje od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie 

stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło 

pierwszego dnia miesiąca -  od tego dnia.

3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej 
nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach , za które nie 

przysługuje wynagrodzenie oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa łub funkcji z innych 

powodów, a jeżeli zaprzestanie pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca -  od tego dnia.

4. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1, nie wyłącza prawa do otrzymywania 

dodatku, o którym mowa w § 6 pkt 1) i pkt 2).

5. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę

odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

6. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną 

nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

7. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział IV. Dodatek za warunki pracy

§7

§8

Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych warunkach, 

a w szczególności:
a) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach 

podstawowych 25 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach 

godzinę nauczania,
b) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do 

kształcenia specjalnego 15 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych 

warunkach godzinę nauczania.



1. Wysokość dodatku za warunki pracy, o których mowa w § 8, ustała dla nauczyciela dyrektor, 

a dla dyrektora organ prowadzący szkołę.

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział V. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 10
1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych .

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się: dzieląc przyznaną 

nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy 

[art.35 ust. 3 KN, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach 

uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, powyżej tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, których 

realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

4. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się jak za godziny 

ponadwymiarowe.

5. Miesięczna liczba godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o

której mowa w ust. 2 i 4, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z 

zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co 

najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie 

przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw 

przewidzianych przepisami w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia 

zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§9



Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich 

zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,

3) udziałem nauczycieli w konferencjach metodycznych,

4) przeprowadzaniem sprawdzianu klas szóstych szkoły podstawowej oraz egzaminu 
gimnazjalnego,

5) chorobą dziecka nauczania indywidualnego w pierwszym dniu choroby, 

o ile nauczyciel był gotowy do prowadzenia zajęć i nie został wcześniej 

zawiadomiony przez rodziców o chorobie dziecka,

6) ze zwolnieniem od pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania doraźnej 

czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeśli 

czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy,

7) Dniem Edukacji Narodowej,

8) rekolekcjami

- traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniu, w których przypadają 

dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy 

oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia -  za 

podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy 

tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 

Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono 

czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub 

dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje 

wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin 

przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 11.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.



Rozdział VI. Wynagrodzenie odrębne i zajęcia dodatkowe

§ 12
1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują 

planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo -  

wychowawcze a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne 
wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczone jak za godzinę ponadwymiarową.

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy 

nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno -  wychowawczych i opiekuńczych nie przysługuje z 

tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Rozdział VII. Dodatek za wysługę lat

§13

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w 

którym nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie 

prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od 

pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia

oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do 

pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem 

lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z 

ubezpieczenia społecznego.

2. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.



1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego

zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy 

odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą 

uprawnienia pracownicze.

2. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy 

uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z 

zastrzeżeniem ust. 3. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie 

wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie 

zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego 

zatrudnienia.

3. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze

łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów 

uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, 

o których mowa w ust. 1.

Rozdział VIII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§15
1. W budżecie gminy Lichnowy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych środków na 

wynagrodzenia osobowe , z tego :

1) 50% środków przeznacza się na nagrody organu prowadzącego,

2) 50% środków przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.

2. Wysokość nagrody Wójta Gminy ustala się w wysokości co najmniej 100% średniego 

wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art.30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela z 

uwzględnieniem ust. 1 pkt 1 i nie może być wyższa od nagrody kuratora oświaty.

3. Wysokość nagrody dyrektora nie może być niższa niż 40% średniego wynagrodzenia 
nauczyciela stażysty, o którym mowa w art.30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela z 

uwzględnieniem ust. 1 pkt 2 i nie może być wyższa od nagrody Wójta Gminy.

4. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, o 

którym mowa w ust.l zgodnie z art.49 ust.2 Karty Nauczyciela reguluje odrębny regulamin.



Rozdział IX. Uprawnienia socjalne

Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, 

liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć ( po przeliczeniu na 
pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby 

zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, 

określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art.5 pkt 1 lit. a) i 

art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 

oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.

§17

Dla nauczycieli będącymi emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

§ 16

Rozdział X. Dodatek mieszkaniowy

§ 18

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin w Zespole Szkół w Lichnowach i Lisewie Malborskim oraz 

w Zespole Szkół w Szymankowie i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego 

stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie

uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie -  48,00 zł

2) przy dwóch osobach w rodzinie -  61,00 zł
3) przy trzech osobach w rodzinie -  75,00 zł

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie -  89,00 zł

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 

zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci *) pozostających na jego utrzymaniu.



4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim 

zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej 

w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten 

dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku 

nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek 

przyznaje dyrektor, a dyrektorowi -  organ prowadzący szkołę.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył 

wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w 

okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) korzystania z urlopu wychowawczego.

8. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 3: 

zalicza się:

dziecko do ukończenia 16 roku życia, a jeżeli kształci się w szkole -  do czasu 

ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat życia. Jeżeli ukończenie 

25 lat życia przypada na ostatni lub przedostatni rok nauki w szkole, odpowiednio do 

zakończenia bieżącego lub następnego roku nauki.,

małżonka przebywającego w domu pomocy społecznej, jeżeli za jego pobyt rodzina 

ponosi odpłatność. 

nie zalicza się:

dzieci pozostających w związku małżeńskim, kształcących się w szkole wojskowej lub 

innej szkole zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie (zakwaterowanie, wyżywienie, 

umundurowanie itp.), przebywających w domu pomocy społecznej, w domu dziecka lub 

innej placówce opiekuńczo — wychowawczej — jeżeli za pobyt rodzina nie ponosi 

odpłatności, albo w zakładzie poprawczym lub karnym,

małżonka przebywającego w domu pomocy społecznej, jeżeli za jego pobyt rodzina nie 

ponosi odpłatności.



§ 19.

Niniejszy Regulamin został uzgodniony z:

1) Zarządem Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Lisewie Malborskim ,

2) Międzyzakładową Komisją Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ

§20

Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008r.

1) dzieci w łasne uprawnionego, dzieci je g o  małżonka i dzieci przysposobione,

2) wnuki, rodzeństwo i inne dzieci — których opiekunem praw nym  zosta ł ustanowiony uprawniony lub jeg o

małżonek,

3) dzieci przyjęte na wychowanie w  ram ach rodziny zastępczej,

4) współmałżonka  -  osoba pozostająca w zw iązku małżeńskim i nie posiadająca żadnych źródeł dochodu.

Solidarność” Ziemii Malborskiej w Malborku.

*)P rzez współmałżonka i dzieci, o których m ow a w ust. 3, rozumie się:



U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 30 ust.6 z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674.) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 
terytorialnego określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w 
drodze regulaminu obowiązującego od 01 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku wysokość 
stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat, a także 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy. W drodze powyższego regulaminu organ prowadzący ma 
również obowiązek określić wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Mając na uwadze powyższy obowiązek ustawowy należało opracować nowy regulamin 
wynagradzania, który będzie obowiązywał w roku 2008.

Uchwała powyższa została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli z terenu gminy Lichnowy.


