
UCHWAŁA NR XIV/120/12
RADY GMINY STRZELCE WIELKIE

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych 
i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego. 

Na podstawie 18 ust.2 pkt 15 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, 
z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 i z 2007r. Nr 48,poz.327, 
Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 Z 2009r. Nr 52,poz.420, Nr 157, 
poz.1241 z 2010r. Nr 28 poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 
134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887 oraz z 2012r. poz. 567 oraz art. 30 ust. 6 i 6a 
w związku z art.91d pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, 
poz.674 i Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz.1103, Nr 102, 
poz.689, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821, z 2008r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz.1505 Nr 
145,poz.917 z 2009r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz.800, Nr 213, poz.1650, Nr 219, 
poz.1706 oraz z 2011r. Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206 i z 2012r. poz.908 ) w uzgodnieniu z Zarządem 
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Strzelcach Wielkich, Rada Gminy Strzelce Wielkie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się „ Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/102/09 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum 
prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 132, poz.1321) 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Zięba
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Załącznikdo uchwałyNr XIV/120/12
Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 31 października2012 roku.

REGULAMIN

wynagradzania nauczycieli zatrudnionychw przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego.

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1. Regulaminwynagradzanianauczycielizatrudnionychw przedszkolach, szkołach podstawowychi
gimnazjumprowadzonychprzez Gminę StrzelceWielkiezwanyw dalszej części „Regulaminem”określa w
szczególności:
1) wysokość stawek i szczegółowewarunki przyznawania dodatków: za wysługę lat,

motywacyjnego,funkcyjnegooraz za warunki pracy, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 Karty
Nauczyciela,

2) szczegółowysposób obliczania i wypłacaniawynagrodzeniaza godziny ponadwymiaroweoraz za
godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art.35 ust.3 Karty Nauczyciela,

3) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieliza ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze;

4) wysokość i szczegółowezasady przyznawania oraz wypłacania nauczycielskiegododatku
mieszkaniowegoi innych świadczeńwynikającychze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych,które określone zostały w
przepisach odrębnych.

§ 2. Ilekroćw Regulaminie jest mowa o :
1) KarcieNauczyciela– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela (

Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zmianami );
2) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31

stycznia 2005 roku w sprawie wysokościminimalnychstawek wynagrodzeniazasadniczego nauczycieli,
ogólnychwarunkówprzyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnymod pracy ( Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami );

3) szkole – rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjumprowadzone przez Gminę
StrzelceWielkie;

4) nauczycielu– należy przez to rozumieć również wychowawcę, wychowawcęświetlicy szkolnej,
nauczycielabibliotekarza, pedagoga szkolnego, logopedę i innego pracownika pedagogicznego
zatrudnionegow jednostce, o której mowaw pkt 3;

5) dyrektorze szkoły – rozumie się przez to dyrektora jednostki, o której mowaw pkt. 3,
6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział;
7) grupie – należy przez to rozumieć grupę uczniów,która powstała w wynikupodziału klasy na grupy na

zajęciach określonychw przepisach o ramowychplanach nauczania oraz zgodnie z tymi przepisami;
8) tygodniowymobowiązkowymwymiarzegodzin- należy przez to rozumieć tygodniowyobowiązkowy

wymiar godzin zajęć nauczyciela,o którymmowaw § 1 UchwałyNr III/15/06 Rady Gminy Strzelce
Wielkiez dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia tygodniowegoobowiązkowegowymiarugodzin
zajęć dla nauczycieli;

9) dodatku – należy przez to rozumieć kwotę przysługującego dodatku zaokrągloną do pełnych złotychw
ten sposób, że kwotę do 0,49 złotych pomija się, a kwotę od 0,50 złotych zaokrągla się do pełnego złotego;
10) roku szkolnym– należy przez to rozumieć okres pracy od dnia 1 września danego roku do 31 sierpnia
roku następnego.

§ 3.Wynagrodzenienauczycieliskłada się z:
1) wynagrodzeniazasadniczego;
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2) dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy;
3) wynagrodzeniaza godziny ponadwymiarowei godziny doraźnych zastępstw;
4) nagród:
a) ze specjalnego funduszu,
b) jubileuszowych;
5) świadczeń pracowniczych:
a) dodatkowegowynagrodzeniarocznego,
b) zasiłku na zagospodarowanie,
c) odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
d) odprawy z tytułu przejścia na emeryturę i rentę;
6) innychdodatków i świadczeńwynikającychze stosunku pracy, z wyłączeniemświadczeń z zakładowego

funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnychokreślonychw art.54 Karty Nauczyciela.

§ 4.1.Wysokośćstawek wynagrodzeniazasadniczego nauczycieliokreśla rozporządzenie.
2. Nauczycielowizatrudnionemuw niepełnymwymiarzeczasu pracy poszczególne składniki

wynagrodzeniaprzysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile postanowienia
niniejszegoRegulaminunie stanowią inaczej.

3.W razie zastępowania nieobecnychnauczycieliprzez nauczycielizatrudnionychw niepełnym
wymiarzegodzin – za faktycznie zrealizowanegodziny zastępstw przysługujewynagrodzenie według zasad
ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

Rozdział II

Dodatek za wysługę lat

§ 5. Nauczycielowiprzysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonychw art. 33
ust.1 Karty Nauczyciela i § 7 rozporządzenia.

Rozdział III

Dodatek motywacyjny

§ 6.1. W każdej szkole tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjnedla nauczycieliw
wysokości zgodnej z uchwałą budżetowąGminy StrzelceWielkie i wynoszący3 % planowanychśrodków na
wynagrodzeniezasadnicze dla nauczycieli.
2. Ogólne warunki przyznawania nauczycielomdodatku motywacyjnegookreśla § 6

rozporządzenia.
3. Dodatek motywacyjnyma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany .

w zależności od spełniania kryteriów,o których mowaw ust. 4.
4.Warunkiem przyznania nauczycielowidodatku motywacyjnegojest:

1) uzyskanie szczególnychosiągnięć dydaktyczno-wychowawczychpotwierdzonych:
a) wynikamiklasyfikacji lub promocji,
b) efektami egzaminów lub sprawdzianów,sukcesamiw konkursach, zawodach, olimpiadach, przeglądach,
festiwalach;

2) posiadanie co najmniej dobrej ocenypracy lub pozytywnejocenydorobku zawodowego;
3) podejmowaniedziałalności innowacyjnejw zakresie wdrażania nowatorskichmetod nauczania i
wychowania;

4) umiejętne rozwiązywanieproblemów wychowawczychuczniówwe współpracy z ich rodzicami;
5) aktywne i efektywnedziałanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
6) zaangażowaniew realizację czynności i zajęć, o których mowaw art.42 ust.2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególności:
a) opiekowaniesię samorządem uczniowskimlub inną organizacją działającą na terenie szkoły,
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Lp. Stanowisko lub funkcja Stawka dodatku lub % miesięczniew
złotych

1. Dyrektor przedszkola czynnegoponad 5 godzin
dziennie

250 – 600

2. Dyrektor przedszkola czynnegodo 5 godzin
dziennie

200 – 450

3. Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 300 - 700
4. Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 12 oddziałów 350 - 800
5. Wychowawcaklasy w szkole 1,8 % średniegowynagrodzenia

nauczycielastażysty
6. Wychowawcaw oddziale przedszkolnym ,

przedszkolu
2,5 % średniegowynagrodzenia
nauczycielastażysty

7. Opiekun stażu 1,5 % średniegowynagrodzenia
nauczycielastażysty

b) udział i zaangażowanie w organizowanieimprez , uroczystości szkolnych , wycieczek,organizowanie
zajęć w czasie ferii szkolnych,

c) opracowywaniei wdrażanie z sukcesempedagogicznymwłasnychprogramów lub nowatorskich
rozwiązań,

d) przejawianie innych form aktywnościw ramach wewnątrzszkolnegodoskonalenia zawodowego,
e) uczestniczeniew różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego;
5. Przyznając dodatek motywacyjnydla dyrektora szkoły należy uwzględnićspecyfikę szkoły, a ponadto

dodatkoweobszary pracy, takie jak:
1) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi,w tym pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
2) prowadzenie racjonalnej polityki zatrudnienia;
3) poprawne stosowanie prawa oświatowego i prowadzenie dokumentacji szkolnej;
4) terminowerealizowaniezadań;
5) tworzeniewięzi ze społecznością lokalną, kreowaniewizerunku szkoły na zewnątrz;
6) zapewnianie bezpieczeństwa i higienypracy w szkole;
7) dbałość o stan techniczny i estetykę obiektów szkolnych;
8) przestrzeganie prawa pracy, dbałość o doskonalenienauczycielioraz kształtowanie właściwychstosunków
międzyludzkich;

9) wspieranie działalności innowacyjnejw szkole.
6. Dodatek motywacyjnyprzyznaje się na czas określonynie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż 1

rok szkolny.
7. Dodatek motywacyjnydla nauczycielaprzyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły przyznajeWójt

Gminy,ustalając jego wysokość oraz okres, na jaki został przyznany.
8. Dodatek motywacyjnynie może być wyższy niż 10 % otrzymywanegoprzez nauczycielawynagrodzenia

zasadniczego.

Rozdział IV
Dodatek funkcyjny

§ 7.Wykazstanowisk i funkcji, których zajmowaniebądź pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego
określa § 5 rozporządzenia.

§ 8.1.Jeżeli niniejszyRegulamin nie stanowi inaczej, podstawę do określeniawysokości stawek dodatku
funkcyjnegostanowi średnie wynagrodzenienauczycielastażysty, o którymmowaw art. 30 ust. 3 Karty
Nauczyciela.

Wysokośćstawek dodatku funkcyjnegookreśla poniższa tabela:

2. Dodatek funkcyjnyprzysługuje także nauczycielowi,któremu powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie.
3. Dodatek funkcyjnynauczycielowiprzyznaje – dyrektor szkoły, a dyrektorowi–

- Wójt Gminy.
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Rozdział V

Dodatek za warunki pracy

§ 9. Nauczycielompracującymw trudnychwarunkach przysługuje dodatek za warunki pracy.

§10.1.Wykazprac wykonywanychw trudnychwarunkach określa § 8 rozporządzenia.
2. Wysokośćdodatku za trudne warunki pracy dla nauczycieliwynosi:

1) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno– wychowawczychz dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowow
stopniu głębokim– 10 % wynagrodzeniazasadniczego nauczycielastażysty z wykształceniemwyższym
magisterskim i przygotowaniempedagogicznymokreślonymw rozporządzeniu;

2) za prowadzenie indywidualnegonauczania dziecka zakwalifikowanegodo kształcenia specjalnego – 10 %
wynagrodzeniazasadniczego nauczycielastażysty z wykształceniemmagisterskim i przygotowaniem
pedagogicznymokreślonymw rozporządzeniu;

3) za prowadzenie zajęć dydaktycznychw klasach łączonychw szkołach podstawowych– 10 %
wynagrodzeniazasadniczego nauczycielastażysty z wykształceniemwyższymmagisterskim i
przygotowaniempedagogicznymokreślonymw rozporządzeniu.
3. Dodatek za trudne warunki pracy określonew ust . 2 pkt 1 – 3 wypłaca się w pełnej wysokości , jeżeli

nauczyciel realizujew takich warunkach cały obowiązującygo wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy
nauczyciel,któremu powierzono stanowisko kierownicze,realizujew tych warunkach zmniejszony
obowiązującygo wymiar zajęć.

4. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej , jeżeli nauczyciel realizujew trudnychwarunkach
tylko część obowiązującegowymiaru lub jest zatrudnionyw niepełnymwymiarzezajęć.

5. Dodatek za trudne warunki pracy przysługujew okresie faktycznegowykonywaniapracy, z którą ten
dodatek jest związany.

§ 11. Dodatek za trudne warunki pracy dla nauczycieliustala dyrektor szkoły , a dla dyrektora - Wójt
Gminy.

Rozdział VI

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz za godziny doraźnych zastępstw

§12.1.Wynagrodzenieza jedną godzinę ponadwymiarowąi godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się
dzieląc przyznaną nauczycielowistawkę wynagrodzeniazasadniczego, ( łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w tej godzinie ponadwymiarowejzostała zrealizowanaw warunkach uprawniającychdo
dodatku ) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowegoobowiązkowegowymiaru zajęć.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowegolub realizowanegowymiarugodzin nauczyciela,o której
mowaw ust. 1 , uzyskuje się mnożąc jego tygodniowyobowiązkowywymiar godzin przez 4,16 z
zaokrągleniemdo 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.

3. Dla ustalenia wynagrodzeniaza godziny ponadwymiarowew tygodniach,w których przypadają dni
usprawiedliwionejnieobecnościw pracy nauczyciela lub dni ustawowowolne od pracy, za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowyobowiązkowy wymiar zajęć pomniejszony o
1/5 tego wymiaru lub ¼ , gdy dla nauczycielaustalono czterodniowytydzień pracy, za każdy dzień
usprawiedliwionejnieobecnościw pracy lub dzień ustawowowolnyod pracy.Liczba godzin
ponadwymiarowych,za które przysługujewynagrodzenie,w takim tygodniu nie może być większa niż liczba
godzin przydzielonychw planie organizacyjnym.

4. Nauczycielowi,który w dniu wolnymod pracy realizował planowane zajęcia opiekuńczo –
wychowawczei dydaktycznei nie otrzymuje za ten dzień innego dnia wolnego,przysługuje odrębne
wynagrodzenie za efektywnieprzepracowane godziny ponadwymiarowe,nie więcej jednak niż za 4 godziny.

5. Nauczycielowizajmującemustanowisko kierownicze, sprawującemunadzór nad przebiegiemzajęć
dydaktyczno- wychowawczychw dniu wolnymod pracy, nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe
wynagrodzenie.
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§ 13.Wynagrodzenieza godziny , o których mowaw § 12, przysługuje za godziny faktycznie
zrealizowane.

Rozdział VII

Nagrody ze specjalnego funduszunagród

§ 14.1. Środki na nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieliza osiągnięcia dydaktyczno–
wychowawczestanowią 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń, z tym że:
1) 20% środków przeznacza się na nagrodyWójta Gminy.
2) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora ;

2. Nagrodymają charakter uznaniowy.Nagroda może być przyznana nauczycielowi,który :
1) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy;
2) spełnia odpowiednioco najmniej 3 z następującychkryteriów:

a) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej :
- osiąga dobre wynikiw nauczaniu potwierdzonew sprawdzianach i egzaminachuczniów,
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne,
- podejmujedziałalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskichmetod nauczania i
wychowania,opracowania autorskich programów,publikacji,
- osiąga dobre wynikiw nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniemuczniów do udziału w olimpiadach
przedmiotowych,konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach itp. na szczeblu wojewódzkimlub
ogólnopolskim,
- posiada udokumentowaneosiągnięciaw pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniamimającymi
trudności w nauce,
-przygotowuje i wzorowoorganizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
- prowadzi znaczącą działalność wychowawcząw klasie lub szkole przez organizowaniewycieczek,
udział ucznióww spektaklach teatralnych, koncertach,wystawach i spotkaniach,
- organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjnei wypoczynkowe,
- osiąga dobre wynikiw pracy resocjalizacyjnejz uczniami;
b) w zakresie pracy opiekuńczej
- organizuje pomoc i opiekę uczniom lub wychowankombędącymw trudnej sytuacji materialnej lub
życiowej,pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
- prowadzi działalnośćmającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznejwśród
dzieci i młodzieżyw szczególności narkomanii i alkoholizmu,
- organizuje udział rodzicóww życiu szkoły, rozwija formywspółdziałania szkoły z rodzicami;
c) w zakresie zarządzania szkołą oraz działalności pozaszkolnej;
- bierze udział w zorganizowanychformach doskonalenia zawodowego,
- udziela aktywnej pomocyw adaptacji zawodowejnauczycielipodejmującychpracę w zawodzie
nauczyciela,
- kieruje zespołem samokształceniowym, prowadzi lekcje otwarte,
- uzyskujewymierneefektyw zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły,
- zapewnia optymalnewarunki do realizacji zadań statutowych szkoły,
- inicjuje różnorodne formywspółpracy ze środowiskiemlokalnym,organizacjami, instytucjami,
- podejmujedziałania służące rozwojowioświaty w gminie;
3. Nagrody przyznają:

1) ze środków,o których mowaw ust. 1 pkt 1 dyrektor szkoły;
2) ze środków,o których mowaw ust. 1 pkt 2 Wójt Gminy dla nauczycieli i dyrektorów szkół z własnej

inicjatywylub na wniosek dyrektora szkoły.
4. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.W

uzasadnionychprzypadkach nagroda może być przyznana w innymczasie za zgodą Wójta Gminy.

Rozdział VIII

Nagrody jubileuszowe, inne dodatki i świadczenia pracownicze

§ 15. Nauczycielza wieloletniąpracę otrzymuje nagrodę jubileuszowąw wysokości określonejw art. 47
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ust. 1 Karty Nauczyciela i w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowychzasad ustalania
okresów pracy i innychokresów uprawniającychnauczycielado nagrody jubileuszowejoraz szczegółowych
zasad jej obliczania i wypłacania.

§ 16. Nauczycielowi przysługują świadczenia pracownicze i inne dodatki wynikającez § 3 Regulaminu,
zgodnie z zasadami określonymiw KarcieNauczyciela.

Rozdział IX

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 17.1. Nauczycielowiposiadającemukwalifikacjedo zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemuw wymiarzenie niższym niż połowa obowiązującegowymiaru zajęć w szkole, prowadzonym
przez Gminę StrzelceWielkieprzysługuje nauczycielskidodatek mieszkaniowy.

2. Nauczycielskidodatek mieszkaniowyjest uzależnionyod stanu rodzinnego nauczycielauprawnionego
do dodatku i jest wypłacanyco miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby - 49,00 zł
2) dla 2 osób - 66,00 zł
3) dla 3 osób - 82,00 zł
4) dla 4 i więcejosób- 99,00 zł

3.Do członków rodziny nauczycielauprawnionegodo dodatku zalicza się wspólnie z nim
zamieszkujących:
1) małżonka , który nie posiada własnego źródła dochodu,w tym gospodarstwa rolnego;
2) rodziców nauczycielapozostających na jego wyłącznymutrzymaniu;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu

ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej,nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka niepracujące i nie pozostające w związku

małżeńskimdzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów nie dłużej jednak niż do ukończenia
26 roku życia;

5) dzieci niepełnosprawnenie posiadające własnego źródła dochodów.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,o których mowaw ust. 2, nauczycielotrzymujący

dodatek jest obowiązany niezwłoczniepowiadomićdyrektora szkoły, a dyrektor szkoły,otrzymującydodatek
Wójta Gminy.
W przypadku nie powiadomieniao zmianie liczby członków rodziny , nienależniepobrane przez nauczyciela
świadczeniepodlega zwrotowi.

5. Nauczycielowii jego małżonkowizamieszkującemuz nim na stałe, będącemu także nauczycielem,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonejw ust.1.
Małżonkowiewspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

6. Dodatek przysługuje nauczycielowiniezależnieod tytułu prawnego do zajmowanegoprzez niego
lokalu mieszkalnego.

7. Nauczycielowizatrudnionemuw kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacanyprzez
wskazanego pracodawcę.

§ 18. Dodatek przysługujew okresie wykonywaniapracy, a także w okresach:
1) niewykonywaniapracy, za które przysługujewynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej , przeszkolenia wojskowego,okresowej służby wojskowej,w

przypadku gdy z nauczycielempowołanymdo służby wojskowejzawarta była umowa na czas określony,
dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 19.1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela /dyrektora szkoły lub na wspólny wniosek
nauczycielibędącychwspółmałżonkami.

2. Nauczycielowidodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi– Wójt Gminy.
3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,w którym złożony został

wniosek o jego przyznanie.
4. Dodatek wypłacany jest co miesiąc z dołu.
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Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 20. Do zmianyRegulaminu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
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