
Uchwała Nr XXXI/177/2009

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 21 kwietnia 2009 r.

w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz 

szczegółowych warunków ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze.
zm.), art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.) uchwala się, co następuje: 

R o z d z i a ł   I  

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Przytoczna zwany dalej regulaminem określa: 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

§ 3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół i placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Przytoczna. 

2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami. 
R o z d z i a ł   I I  

Dodatek za wysługę lat 

§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

2. Dodatek za wysługę lat 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. 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania zdrowia. 
R o z d z i a ł   I I I  

Dodatek motywacyjny 

§ 5. 1. Tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli danej placówki w wysokości 4% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wynagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest w ramach funduszu określonego w ust. 
1 w zależności od osiąganych wyników w pracy: 

3. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor, a dyrektorowi placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę 
Przytoczna dodatek motywacyjny przyznaje Wójt w ramach środków przyznanych uchwałą budżetową. Jeżeli Wójt przyzna dyrektorowi 
dodatek motywacyjny powyżej 50 %, wówczas budżet szkoły musi być zwiększony o ten skutek finansowy. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 6 miesięcy: 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi w szczególności za: 

6. Określając wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora bierze się pod uwagę: 

7. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, warunków o których 
mowa w § 5 przyznaje: 

R o z d z i a ł   I V  

Dodatki funkcyjne 

§ 6. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze 
przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ust. 6 niniejszego regulaminu. 

2. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły przyznaje Wójt. 
3. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora i osób zajmujących inne stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły przyznaje 

dyrektor. 
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania następujących zadań i w określonej wysokości: 

5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania określonego stanowiska. 
6. Tabela dodatków funkcyjnych: 

R o z d z i a ł   V  

Dodatki za warunki pracy 

§ 7. 1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje: 

§ 8. 1. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielom za pracę z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym – w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę. 

2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do 
jednego, wyższego dodatku. 

R o z d z i a ł   V I  

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw 

§ 9. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z 
uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy 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 
pełna godzinę . 

4. Godziny ponadwymiarowo przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy, w szczególności w związku z: 

§ 10. 1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw powierzonych nauczycielowi zgodnie z jego kwalifikacjami, stosuje się 
odpowiednio § 9. 

2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za faktycznie 
zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych. 

R o z d z i a ł   V I I  

Przepisy końcowe 

§ 11. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przytocznej dnia 17 kwietnia 2009 
roku. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. 

U Z A S A D N I E N I E  

Uchwałę Rady Gminy Przytoczna w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli podejmuje się wypełniając obowiązek wynikający z 
art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Wprowadzone zmiany do ustawy Karta Nauczyciela ustawą z dnia 21 
listopada 2008 roku(Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz.1) w dalszym stopniu zobowiązują radę gminy do uchwalenia regulaminu wynagradzania, 
ale już bez określenia roku, w którym ten regulamin obowiązuje. Art. 30 ust. 6 i 6 b został z dniem 22 stycznia 2009 r. zmieniony przez art.
1 pkt. 3 lit. c) i d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. Zmiany te spowodowały, że art. 30 ust. 6 b został uchylony, a art. 6 otrzymał nowe 
brzmienie, oznaczające zniesienie obowiązku corocznego ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli. obowiązek ten został obecnie 
zastąpiony obowiązkiem dokonywania przez Wójta Gminy corocznie analizy ponoszonych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli. 
Wynika to z art. 30 a. który został dodany do ustawy Karta Nauczyciela przez art. 1 pkt. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. Zgodnie z 
nowymi przepisami ( które również weszły w życie z dniem 22 stycznia 2009 r. w każdym roku kalendarzowym, w terminie do 31 
grudnia, Wójt przeprowadza analizie poniesionych wydatków w danym roku na wynagrodzenia dla nauczycieli, w odniesieniu do 
wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego (art. 30 a ust. 1). W przypadku nie osiągnięcia w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń, wójt ustala kwotę różnicy 
między wydatkami faktycznymi poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym roku a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli w 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych dla danego roku(art. 30 a ust. 2). 
Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych w szkole i wypłacana w terminie do końca danego roku w formie 
jednorazowego dodatku uzupełniającego, ustalonego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej gminie(art. 30 a ust. 3). W 
terminie do 10 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, Wójt sporządza 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez gminę, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy (art. 30 a ust. 4). Powyższe sprawozdanie w 
terminie 7 dni od jego sporządzania, przedkłada się regionalnej izbie obrachunkowej, a także radzie gminy, dyrektorom szkół oraz 
związkom zawodowym (art. 30 a ust. 5). Zgodnie z art. 30 ust. 6 a ustawy Karta Nauczyciela, regulamin wynagradzania nauczycieli 
podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. W wypełnieniu tego obowiązku, zgodnie z art. 19 ust. 2 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 674 ze zmianami), w dniu 17 kwietnia 2009 r. 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych. Związki zawodowe ustosunkowały się do projektu uchwały. Wójt 
Gminy Przytoczna wyraził zgodę na dokonanie zmiany w rozdziale III Dodatek motywacyjny § 5 pkt. 1 czyli podniesienie dodatku 
motywacyjnego o 1% czyli z 3% na 4%. Środki na ten cel zostały ujęte w planie budżetowym na 2009 rok. Utworzony został również 
osobny regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego. 

1) wysokość stawek dodatków:

- za wysługę lat,

- motywacyjnego,

- funkcyjnego,

- za warunki pracy,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

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

1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole lub placówkę oświatową prowadzoną przez Gminę Przytoczna,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora placówki, o której mowa w pkt 1,

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela danej placówki, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego,

4) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w 
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, ze zm.) 

a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku 
lub do wyższej stawki 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.

a) nauczycielowi – do 10% jego wynagrodzenia zasadniczego,

b) dyrektorowi – do 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.

a) od 1 stycznia,

b) od 1 lipca.

1) uzyskiwanie przez nauczycieli znaczących osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów w konkursach, olimpiadach, turniejach ich uczniów, a w szczególniści: 

- umiejętne rozwiązywnie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

- udział w organizowaniu imprez okolicznościowych i uroczystości szkolnych,

- opieka nad samorządem ucznowskim i innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

- skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego i ucznia z problemami w nauce,

- organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych.

2) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, we współpracy z ich rodzicami oraz 
właściwymi instytucjami, 

3) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych uwzględniających zainteresowania i potrzeby uczniów,

4) wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz 
innymi instytucjami wspomagającymi, 

5) prowadzenie rad szkoleniowych,

6) promowanie szkoły na zewnątrz (publikacje, wystawy, prowadzenie strony internetowej, kroniki szkolnej itp.),

7) prowadzenie lekcji otwartych, dzielenie sie wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,

8) organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii,

9) pozyskiwanie sponsorów na wyjazdy dzieci i młodzieży, nagrody, zakup sprzętu, środków finansowych zewnętrznych itp.

1) uzyskiwanie przez uczniów znaczących osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, w konkursach, olimpiadach , turniejach, itp., 

2) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i gospodarowanie nimi,

3) współpraca ze społecznymi organami szkoły oraz środowiskiem lokalnym,

4) projektowanie i realizacja zmian w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki, organizacji i wyposażenia szkoły,

5) organizacja i kierowanie pracami państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole,

6) ocenę szkoły w zakresie nadzoru Kuratora Oświaty działalność promocyjną szkoły, współpracę ze środowiskiem lokalnym i 
rodzicami, 

7) dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań uczniów i rodziców.

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły,

2) dyrektorowi – Wójt Gminy Przytoczna.

a) opiekuna stażu – otrzymuje 3% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem pedagogicznym 
za każdą osobę odbywającą staż pod jego opieką, 

b) wychowawca klasy: 

- liczącej do 18 uczniów – otrzymuje 3% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem 
pedagogicznym za każdą klasę, niezależnie od wymiaru czasu pracy, 

- liczącej powyżej 18 uczniów – otrzymuje 5% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem
pedagogicznym za każdą klasę, niezależnie od wymiaru czasu pracy. 

Lp. Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego miesięcznie w zł.

1. Dyrektor Gimnazjum 800,00

2. Wicedyrektor Gimnazjum 250,00

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznej 800,00

4. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznej 250,00

5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnie 500,00

6. Dyrektor Przedszkola 400,00

7. Kierownik świetlicy w szkole liczącej, co najmniej 8 oddziałów 150,00

a) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne i grupowe z dziećmi upośledzonymi umysłowo w 
stopniu głębokim – w wysokości 30% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania, 

b) nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne przysługuje dodatek w wysokości do 20% stawki godzinowej za każdą 
przepracowaną godzinę nauczania, 

c) nauczycielom prowadzącym nauczanie w klasach łączonych przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą 
przepracowaną godzinę nauczania, 

d) nauczycielom prowadzącym zajęcia w specjalnym oddziale zamiejscowym przysługuje dodatek w wysokości do 30% stawki 
godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania. 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów i innych uzasadnionych przyczyn,

2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub na imprezy,

3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą dłużej niż tydzień, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

Przewodniczący
Jerzy Barski
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Uchwała Nr XXXI/177/2009

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 21 kwietnia 2009 r.

w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz 

szczegółowych warunków ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze.
zm.), art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.) uchwala się, co następuje: 

R o z d z i a ł   I  

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Przytoczna zwany dalej regulaminem określa: 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

§ 3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół i placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Przytoczna. 

2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami. 
R o z d z i a ł   I I  

Dodatek za wysługę lat 

§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

2. Dodatek za wysługę lat 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. 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania zdrowia. 
R o z d z i a ł   I I I  

Dodatek motywacyjny 

§ 5. 1. Tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli danej placówki w wysokości 4% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wynagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest w ramach funduszu określonego w ust. 
1 w zależności od osiąganych wyników w pracy: 

3. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor, a dyrektorowi placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę 
Przytoczna dodatek motywacyjny przyznaje Wójt w ramach środków przyznanych uchwałą budżetową. Jeżeli Wójt przyzna dyrektorowi 
dodatek motywacyjny powyżej 50 %, wówczas budżet szkoły musi być zwiększony o ten skutek finansowy. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 6 miesięcy: 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi w szczególności za: 

6. Określając wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora bierze się pod uwagę: 

7. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, warunków o których 
mowa w § 5 przyznaje: 

R o z d z i a ł   I V  

Dodatki funkcyjne 

§ 6. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze 
przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ust. 6 niniejszego regulaminu. 

2. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły przyznaje Wójt. 
3. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora i osób zajmujących inne stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły przyznaje 

dyrektor. 
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania następujących zadań i w określonej wysokości: 

5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania określonego stanowiska. 
6. Tabela dodatków funkcyjnych: 

R o z d z i a ł   V  

Dodatki za warunki pracy 

§ 7. 1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje: 

§ 8. 1. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielom za pracę z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym – w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę. 

2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do 
jednego, wyższego dodatku. 

R o z d z i a ł   V I  

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw 

§ 9. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z 
uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy 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 
pełna godzinę . 

4. Godziny ponadwymiarowo przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy, w szczególności w związku z: 

§ 10. 1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw powierzonych nauczycielowi zgodnie z jego kwalifikacjami, stosuje się 
odpowiednio § 9. 

2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za faktycznie 
zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych. 

R o z d z i a ł   V I I  

Przepisy końcowe 

§ 11. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przytocznej dnia 17 kwietnia 2009 
roku. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. 

U Z A S A D N I E N I E  

Uchwałę Rady Gminy Przytoczna w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli podejmuje się wypełniając obowiązek wynikający z 
art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Wprowadzone zmiany do ustawy Karta Nauczyciela ustawą z dnia 21 
listopada 2008 roku(Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz.1) w dalszym stopniu zobowiązują radę gminy do uchwalenia regulaminu wynagradzania, 
ale już bez określenia roku, w którym ten regulamin obowiązuje. Art. 30 ust. 6 i 6 b został z dniem 22 stycznia 2009 r. zmieniony przez art.
1 pkt. 3 lit. c) i d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. Zmiany te spowodowały, że art. 30 ust. 6 b został uchylony, a art. 6 otrzymał nowe 
brzmienie, oznaczające zniesienie obowiązku corocznego ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli. obowiązek ten został obecnie 
zastąpiony obowiązkiem dokonywania przez Wójta Gminy corocznie analizy ponoszonych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli. 
Wynika to z art. 30 a. który został dodany do ustawy Karta Nauczyciela przez art. 1 pkt. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. Zgodnie z 
nowymi przepisami ( które również weszły w życie z dniem 22 stycznia 2009 r. w każdym roku kalendarzowym, w terminie do 31 
grudnia, Wójt przeprowadza analizie poniesionych wydatków w danym roku na wynagrodzenia dla nauczycieli, w odniesieniu do 
wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego (art. 30 a ust. 1). W przypadku nie osiągnięcia w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń, wójt ustala kwotę różnicy 
między wydatkami faktycznymi poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym roku a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli w 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych dla danego roku(art. 30 a ust. 2). 
Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych w szkole i wypłacana w terminie do końca danego roku w formie 
jednorazowego dodatku uzupełniającego, ustalonego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej gminie(art. 30 a ust. 3). W 
terminie do 10 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, Wójt sporządza 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez gminę, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy (art. 30 a ust. 4). Powyższe sprawozdanie w 
terminie 7 dni od jego sporządzania, przedkłada się regionalnej izbie obrachunkowej, a także radzie gminy, dyrektorom szkół oraz 
związkom zawodowym (art. 30 a ust. 5). Zgodnie z art. 30 ust. 6 a ustawy Karta Nauczyciela, regulamin wynagradzania nauczycieli 
podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. W wypełnieniu tego obowiązku, zgodnie z art. 19 ust. 2 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 674 ze zmianami), w dniu 17 kwietnia 2009 r. 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych. Związki zawodowe ustosunkowały się do projektu uchwały. Wójt 
Gminy Przytoczna wyraził zgodę na dokonanie zmiany w rozdziale III Dodatek motywacyjny § 5 pkt. 1 czyli podniesienie dodatku 
motywacyjnego o 1% czyli z 3% na 4%. Środki na ten cel zostały ujęte w planie budżetowym na 2009 rok. Utworzony został również 
osobny regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego. 

1) wysokość stawek dodatków:

- za wysługę lat,

- motywacyjnego,

- funkcyjnego,

- za warunki pracy,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

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

1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole lub placówkę oświatową prowadzoną przez Gminę Przytoczna,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora placówki, o której mowa w pkt 1,

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela danej placówki, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego,

4) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w 
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, ze zm.) 

a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku 
lub do wyższej stawki 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.

a) nauczycielowi – do 10% jego wynagrodzenia zasadniczego,

b) dyrektorowi – do 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.

a) od 1 stycznia,

b) od 1 lipca.

1) uzyskiwanie przez nauczycieli znaczących osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów w konkursach, olimpiadach, turniejach ich uczniów, a w szczególniści: 

- umiejętne rozwiązywnie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

- udział w organizowaniu imprez okolicznościowych i uroczystości szkolnych,

- opieka nad samorządem ucznowskim i innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

- skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego i ucznia z problemami w nauce,

- organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych.

2) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, we współpracy z ich rodzicami oraz 
właściwymi instytucjami, 

3) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych uwzględniających zainteresowania i potrzeby uczniów,

4) wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz 
innymi instytucjami wspomagającymi, 

5) prowadzenie rad szkoleniowych,

6) promowanie szkoły na zewnątrz (publikacje, wystawy, prowadzenie strony internetowej, kroniki szkolnej itp.),

7) prowadzenie lekcji otwartych, dzielenie sie wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,

8) organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii,

9) pozyskiwanie sponsorów na wyjazdy dzieci i młodzieży, nagrody, zakup sprzętu, środków finansowych zewnętrznych itp.

1) uzyskiwanie przez uczniów znaczących osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, w konkursach, olimpiadach , turniejach, itp., 

2) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i gospodarowanie nimi,

3) współpraca ze społecznymi organami szkoły oraz środowiskiem lokalnym,

4) projektowanie i realizacja zmian w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki, organizacji i wyposażenia szkoły,

5) organizacja i kierowanie pracami państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole,

6) ocenę szkoły w zakresie nadzoru Kuratora Oświaty działalność promocyjną szkoły, współpracę ze środowiskiem lokalnym i 
rodzicami, 

7) dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań uczniów i rodziców.

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły,

2) dyrektorowi – Wójt Gminy Przytoczna.

a) opiekuna stażu – otrzymuje 3% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem pedagogicznym 
za każdą osobę odbywającą staż pod jego opieką, 

b) wychowawca klasy: 

- liczącej do 18 uczniów – otrzymuje 3% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem 
pedagogicznym za każdą klasę, niezależnie od wymiaru czasu pracy, 

- liczącej powyżej 18 uczniów – otrzymuje 5% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem
pedagogicznym za każdą klasę, niezależnie od wymiaru czasu pracy. 

Lp. Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego miesięcznie w zł.

1. Dyrektor Gimnazjum 800,00

2. Wicedyrektor Gimnazjum 250,00

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznej 800,00

4. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznej 250,00

5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnie 500,00

6. Dyrektor Przedszkola 400,00

7. Kierownik świetlicy w szkole liczącej, co najmniej 8 oddziałów 150,00

a) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne i grupowe z dziećmi upośledzonymi umysłowo w 
stopniu głębokim – w wysokości 30% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania, 

b) nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne przysługuje dodatek w wysokości do 20% stawki godzinowej za każdą 
przepracowaną godzinę nauczania, 

c) nauczycielom prowadzącym nauczanie w klasach łączonych przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą 
przepracowaną godzinę nauczania, 

d) nauczycielom prowadzącym zajęcia w specjalnym oddziale zamiejscowym przysługuje dodatek w wysokości do 30% stawki 
godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania. 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów i innych uzasadnionych przyczyn,

2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub na imprezy,

3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą dłużej niż tydzień, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

Przewodniczący
Jerzy Barski
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Uchwała Nr XXXI/177/2009

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 21 kwietnia 2009 r.

w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz 

szczegółowych warunków ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze.
zm.), art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.) uchwala się, co następuje: 

R o z d z i a ł   I  

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Przytoczna zwany dalej regulaminem określa: 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

§ 3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół i placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Przytoczna. 

2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami. 
R o z d z i a ł   I I  

Dodatek za wysługę lat 

§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

2. Dodatek za wysługę lat 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. 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania zdrowia. 
R o z d z i a ł   I I I  

Dodatek motywacyjny 

§ 5. 1. Tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli danej placówki w wysokości 4% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wynagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest w ramach funduszu określonego w ust. 
1 w zależności od osiąganych wyników w pracy: 

3. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor, a dyrektorowi placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę 
Przytoczna dodatek motywacyjny przyznaje Wójt w ramach środków przyznanych uchwałą budżetową. Jeżeli Wójt przyzna dyrektorowi 
dodatek motywacyjny powyżej 50 %, wówczas budżet szkoły musi być zwiększony o ten skutek finansowy. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 6 miesięcy: 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi w szczególności za: 

6. Określając wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora bierze się pod uwagę: 

7. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, warunków o których 
mowa w § 5 przyznaje: 

R o z d z i a ł   I V  

Dodatki funkcyjne 

§ 6. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze 
przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ust. 6 niniejszego regulaminu. 

2. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły przyznaje Wójt. 
3. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora i osób zajmujących inne stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły przyznaje 

dyrektor. 
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania następujących zadań i w określonej wysokości: 

5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania określonego stanowiska. 
6. Tabela dodatków funkcyjnych: 

R o z d z i a ł   V  

Dodatki za warunki pracy 

§ 7. 1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje: 

§ 8. 1. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielom za pracę z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym – w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę. 

2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do 
jednego, wyższego dodatku. 

R o z d z i a ł   V I  

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw 

§ 9. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z 
uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy 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 
pełna godzinę . 

4. Godziny ponadwymiarowo przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy, w szczególności w związku z: 

§ 10. 1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw powierzonych nauczycielowi zgodnie z jego kwalifikacjami, stosuje się 
odpowiednio § 9. 

2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za faktycznie 
zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych. 

R o z d z i a ł   V I I  

Przepisy końcowe 

§ 11. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przytocznej dnia 17 kwietnia 2009 
roku. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. 

U Z A S A D N I E N I E  

Uchwałę Rady Gminy Przytoczna w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli podejmuje się wypełniając obowiązek wynikający z 
art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Wprowadzone zmiany do ustawy Karta Nauczyciela ustawą z dnia 21 
listopada 2008 roku(Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz.1) w dalszym stopniu zobowiązują radę gminy do uchwalenia regulaminu wynagradzania, 
ale już bez określenia roku, w którym ten regulamin obowiązuje. Art. 30 ust. 6 i 6 b został z dniem 22 stycznia 2009 r. zmieniony przez art.
1 pkt. 3 lit. c) i d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. Zmiany te spowodowały, że art. 30 ust. 6 b został uchylony, a art. 6 otrzymał nowe 
brzmienie, oznaczające zniesienie obowiązku corocznego ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli. obowiązek ten został obecnie 
zastąpiony obowiązkiem dokonywania przez Wójta Gminy corocznie analizy ponoszonych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli. 
Wynika to z art. 30 a. który został dodany do ustawy Karta Nauczyciela przez art. 1 pkt. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. Zgodnie z 
nowymi przepisami ( które również weszły w życie z dniem 22 stycznia 2009 r. w każdym roku kalendarzowym, w terminie do 31 
grudnia, Wójt przeprowadza analizie poniesionych wydatków w danym roku na wynagrodzenia dla nauczycieli, w odniesieniu do 
wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego (art. 30 a ust. 1). W przypadku nie osiągnięcia w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń, wójt ustala kwotę różnicy 
między wydatkami faktycznymi poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym roku a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli w 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych dla danego roku(art. 30 a ust. 2). 
Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych w szkole i wypłacana w terminie do końca danego roku w formie 
jednorazowego dodatku uzupełniającego, ustalonego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej gminie(art. 30 a ust. 3). W 
terminie do 10 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, Wójt sporządza 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez gminę, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy (art. 30 a ust. 4). Powyższe sprawozdanie w 
terminie 7 dni od jego sporządzania, przedkłada się regionalnej izbie obrachunkowej, a także radzie gminy, dyrektorom szkół oraz 
związkom zawodowym (art. 30 a ust. 5). Zgodnie z art. 30 ust. 6 a ustawy Karta Nauczyciela, regulamin wynagradzania nauczycieli 
podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. W wypełnieniu tego obowiązku, zgodnie z art. 19 ust. 2 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 674 ze zmianami), w dniu 17 kwietnia 2009 r. 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych. Związki zawodowe ustosunkowały się do projektu uchwały. Wójt 
Gminy Przytoczna wyraził zgodę na dokonanie zmiany w rozdziale III Dodatek motywacyjny § 5 pkt. 1 czyli podniesienie dodatku 
motywacyjnego o 1% czyli z 3% na 4%. Środki na ten cel zostały ujęte w planie budżetowym na 2009 rok. Utworzony został również 
osobny regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego. 

1) wysokość stawek dodatków:

- za wysługę lat,

- motywacyjnego,

- funkcyjnego,

- za warunki pracy,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

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

1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole lub placówkę oświatową prowadzoną przez Gminę Przytoczna,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora placówki, o której mowa w pkt 1,

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela danej placówki, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego,

4) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w 
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, ze zm.) 

a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku 
lub do wyższej stawki 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.

a) nauczycielowi – do 10% jego wynagrodzenia zasadniczego,

b) dyrektorowi – do 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.

a) od 1 stycznia,

b) od 1 lipca.

1) uzyskiwanie przez nauczycieli znaczących osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów w konkursach, olimpiadach, turniejach ich uczniów, a w szczególniści: 

- umiejętne rozwiązywnie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

- udział w organizowaniu imprez okolicznościowych i uroczystości szkolnych,

- opieka nad samorządem ucznowskim i innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

- skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego i ucznia z problemami w nauce,

- organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych.

2) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, we współpracy z ich rodzicami oraz 
właściwymi instytucjami, 

3) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych uwzględniających zainteresowania i potrzeby uczniów,

4) wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz 
innymi instytucjami wspomagającymi, 

5) prowadzenie rad szkoleniowych,

6) promowanie szkoły na zewnątrz (publikacje, wystawy, prowadzenie strony internetowej, kroniki szkolnej itp.),

7) prowadzenie lekcji otwartych, dzielenie sie wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,

8) organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii,

9) pozyskiwanie sponsorów na wyjazdy dzieci i młodzieży, nagrody, zakup sprzętu, środków finansowych zewnętrznych itp.

1) uzyskiwanie przez uczniów znaczących osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, w konkursach, olimpiadach , turniejach, itp., 

2) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i gospodarowanie nimi,

3) współpraca ze społecznymi organami szkoły oraz środowiskiem lokalnym,

4) projektowanie i realizacja zmian w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki, organizacji i wyposażenia szkoły,

5) organizacja i kierowanie pracami państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole,

6) ocenę szkoły w zakresie nadzoru Kuratora Oświaty działalność promocyjną szkoły, współpracę ze środowiskiem lokalnym i 
rodzicami, 

7) dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań uczniów i rodziców.

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły,

2) dyrektorowi – Wójt Gminy Przytoczna.

a) opiekuna stażu – otrzymuje 3% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem pedagogicznym 
za każdą osobę odbywającą staż pod jego opieką, 

b) wychowawca klasy: 

- liczącej do 18 uczniów – otrzymuje 3% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem 
pedagogicznym za każdą klasę, niezależnie od wymiaru czasu pracy, 

- liczącej powyżej 18 uczniów – otrzymuje 5% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem
pedagogicznym za każdą klasę, niezależnie od wymiaru czasu pracy. 

Lp. Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego miesięcznie w zł.

1. Dyrektor Gimnazjum 800,00

2. Wicedyrektor Gimnazjum 250,00

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznej 800,00

4. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznej 250,00

5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnie 500,00

6. Dyrektor Przedszkola 400,00

7. Kierownik świetlicy w szkole liczącej, co najmniej 8 oddziałów 150,00

a) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne i grupowe z dziećmi upośledzonymi umysłowo w 
stopniu głębokim – w wysokości 30% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania, 

b) nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne przysługuje dodatek w wysokości do 20% stawki godzinowej za każdą 
przepracowaną godzinę nauczania, 

c) nauczycielom prowadzącym nauczanie w klasach łączonych przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą 
przepracowaną godzinę nauczania, 

d) nauczycielom prowadzącym zajęcia w specjalnym oddziale zamiejscowym przysługuje dodatek w wysokości do 30% stawki 
godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania. 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów i innych uzasadnionych przyczyn,

2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub na imprezy,

3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą dłużej niż tydzień, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

Przewodniczący
Jerzy Barski
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Uchwała Nr XXXI/177/2009

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 21 kwietnia 2009 r.

w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz 

szczegółowych warunków ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze.
zm.), art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.) uchwala się, co następuje: 

R o z d z i a ł   I  

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Przytoczna zwany dalej regulaminem określa: 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

§ 3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół i placówek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Przytoczna. 

2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami. 
R o z d z i a ł   I I  

Dodatek za wysługę lat 

§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

2. Dodatek za wysługę lat 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. 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania zdrowia. 
R o z d z i a ł   I I I  

Dodatek motywacyjny 

§ 5. 1. Tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli danej placówki w wysokości 4% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wynagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest w ramach funduszu określonego w ust. 
1 w zależności od osiąganych wyników w pracy: 

3. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor, a dyrektorowi placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę 
Przytoczna dodatek motywacyjny przyznaje Wójt w ramach środków przyznanych uchwałą budżetową. Jeżeli Wójt przyzna dyrektorowi 
dodatek motywacyjny powyżej 50 %, wówczas budżet szkoły musi być zwiększony o ten skutek finansowy. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 6 miesięcy: 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi w szczególności za: 

6. Określając wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora bierze się pod uwagę: 

7. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, warunków o których 
mowa w § 5 przyznaje: 

R o z d z i a ł   I V  

Dodatki funkcyjne 

§ 6. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze 
przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ust. 6 niniejszego regulaminu. 

2. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły przyznaje Wójt. 
3. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora i osób zajmujących inne stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły przyznaje 

dyrektor. 
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania następujących zadań i w określonej wysokości: 

5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania określonego stanowiska. 
6. Tabela dodatków funkcyjnych: 

R o z d z i a ł   V  

Dodatki za warunki pracy 

§ 7. 1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje: 

§ 8. 1. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielom za pracę z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym – w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę. 

2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do 
jednego, wyższego dodatku. 

R o z d z i a ł   V I  

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw 

§ 9. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z 
uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy 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 
pełna godzinę . 

4. Godziny ponadwymiarowo przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy, w szczególności w związku z: 

§ 10. 1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw powierzonych nauczycielowi zgodnie z jego kwalifikacjami, stosuje się 
odpowiednio § 9. 

2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za faktycznie 
zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych. 

R o z d z i a ł   V I I  

Przepisy końcowe 

§ 11. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przytocznej dnia 17 kwietnia 2009 
roku. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. 

U Z A S A D N I E N I E  

Uchwałę Rady Gminy Przytoczna w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli podejmuje się wypełniając obowiązek wynikający z 
art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Wprowadzone zmiany do ustawy Karta Nauczyciela ustawą z dnia 21 
listopada 2008 roku(Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz.1) w dalszym stopniu zobowiązują radę gminy do uchwalenia regulaminu wynagradzania, 
ale już bez określenia roku, w którym ten regulamin obowiązuje. Art. 30 ust. 6 i 6 b został z dniem 22 stycznia 2009 r. zmieniony przez art.
1 pkt. 3 lit. c) i d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. Zmiany te spowodowały, że art. 30 ust. 6 b został uchylony, a art. 6 otrzymał nowe 
brzmienie, oznaczające zniesienie obowiązku corocznego ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli. obowiązek ten został obecnie 
zastąpiony obowiązkiem dokonywania przez Wójta Gminy corocznie analizy ponoszonych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli. 
Wynika to z art. 30 a. który został dodany do ustawy Karta Nauczyciela przez art. 1 pkt. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. Zgodnie z 
nowymi przepisami ( które również weszły w życie z dniem 22 stycznia 2009 r. w każdym roku kalendarzowym, w terminie do 31 
grudnia, Wójt przeprowadza analizie poniesionych wydatków w danym roku na wynagrodzenia dla nauczycieli, w odniesieniu do 
wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego (art. 30 a ust. 1). W przypadku nie osiągnięcia w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń, wójt ustala kwotę różnicy 
między wydatkami faktycznymi poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym roku a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli w 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych dla danego roku(art. 30 a ust. 2). 
Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych w szkole i wypłacana w terminie do końca danego roku w formie 
jednorazowego dodatku uzupełniającego, ustalonego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej gminie(art. 30 a ust. 3). W 
terminie do 10 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, Wójt sporządza 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez gminę, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy (art. 30 a ust. 4). Powyższe sprawozdanie w 
terminie 7 dni od jego sporządzania, przedkłada się regionalnej izbie obrachunkowej, a także radzie gminy, dyrektorom szkół oraz 
związkom zawodowym (art. 30 a ust. 5). Zgodnie z art. 30 ust. 6 a ustawy Karta Nauczyciela, regulamin wynagradzania nauczycieli 
podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. W wypełnieniu tego obowiązku, zgodnie z art. 19 ust. 2 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 674 ze zmianami), w dniu 17 kwietnia 2009 r. 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych. Związki zawodowe ustosunkowały się do projektu uchwały. Wójt 
Gminy Przytoczna wyraził zgodę na dokonanie zmiany w rozdziale III Dodatek motywacyjny § 5 pkt. 1 czyli podniesienie dodatku 
motywacyjnego o 1% czyli z 3% na 4%. Środki na ten cel zostały ujęte w planie budżetowym na 2009 rok. Utworzony został również 
osobny regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego. 

1) wysokość stawek dodatków:

- za wysługę lat,

- motywacyjnego,

- funkcyjnego,

- za warunki pracy,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

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

1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole lub placówkę oświatową prowadzoną przez Gminę Przytoczna,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora placówki, o której mowa w pkt 1,

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela danej placówki, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego,

4) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w 
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, ze zm.) 

a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku 
lub do wyższej stawki 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.

a) nauczycielowi – do 10% jego wynagrodzenia zasadniczego,

b) dyrektorowi – do 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.

a) od 1 stycznia,

b) od 1 lipca.

1) uzyskiwanie przez nauczycieli znaczących osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów w konkursach, olimpiadach, turniejach ich uczniów, a w szczególniści: 

- umiejętne rozwiązywnie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

- udział w organizowaniu imprez okolicznościowych i uroczystości szkolnych,

- opieka nad samorządem ucznowskim i innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

- skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego i ucznia z problemami w nauce,

- organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych.

2) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, we współpracy z ich rodzicami oraz 
właściwymi instytucjami, 

3) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych uwzględniających zainteresowania i potrzeby uczniów,

4) wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz 
innymi instytucjami wspomagającymi, 

5) prowadzenie rad szkoleniowych,

6) promowanie szkoły na zewnątrz (publikacje, wystawy, prowadzenie strony internetowej, kroniki szkolnej itp.),

7) prowadzenie lekcji otwartych, dzielenie sie wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,

8) organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii,

9) pozyskiwanie sponsorów na wyjazdy dzieci i młodzieży, nagrody, zakup sprzętu, środków finansowych zewnętrznych itp.

1) uzyskiwanie przez uczniów znaczących osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, w konkursach, olimpiadach , turniejach, itp., 

2) pozyskiwanie środków pozabudżetowych i gospodarowanie nimi,

3) współpraca ze społecznymi organami szkoły oraz środowiskiem lokalnym,

4) projektowanie i realizacja zmian w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki, organizacji i wyposażenia szkoły,

5) organizacja i kierowanie pracami państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole,

6) ocenę szkoły w zakresie nadzoru Kuratora Oświaty działalność promocyjną szkoły, współpracę ze środowiskiem lokalnym i 
rodzicami, 

7) dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań uczniów i rodziców.

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły,

2) dyrektorowi – Wójt Gminy Przytoczna.

a) opiekuna stażu – otrzymuje 3% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem pedagogicznym 
za każdą osobę odbywającą staż pod jego opieką, 

b) wychowawca klasy: 

- liczącej do 18 uczniów – otrzymuje 3% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem 
pedagogicznym za każdą klasę, niezależnie od wymiaru czasu pracy, 

- liczącej powyżej 18 uczniów – otrzymuje 5% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem
pedagogicznym za każdą klasę, niezależnie od wymiaru czasu pracy. 

Lp. Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego miesięcznie w zł.

1. Dyrektor Gimnazjum 800,00

2. Wicedyrektor Gimnazjum 250,00

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznej 800,00

4. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Przytocznej 250,00

5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbnie 500,00

6. Dyrektor Przedszkola 400,00

7. Kierownik świetlicy w szkole liczącej, co najmniej 8 oddziałów 150,00

a) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne i grupowe z dziećmi upośledzonymi umysłowo w 
stopniu głębokim – w wysokości 30% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania, 

b) nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne przysługuje dodatek w wysokości do 20% stawki godzinowej za każdą 
przepracowaną godzinę nauczania, 

c) nauczycielom prowadzącym nauczanie w klasach łączonych przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą 
przepracowaną godzinę nauczania, 

d) nauczycielom prowadzącym zajęcia w specjalnym oddziale zamiejscowym przysługuje dodatek w wysokości do 30% stawki 
godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania. 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów i innych uzasadnionych przyczyn,

2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub na imprezy,

3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą dłużej niż tydzień, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

Przewodniczący
Jerzy Barski
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