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UCHWAŁA NR  173/XXIX/09 

Rady Gminy Pawłowiczki 
z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

 
 w sprawie ustalenia  Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy oraz wysokość i warunki  wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość i warunki 
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(j.t. 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 153, poz. 1271i Nr 
162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 171, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 1173, poz.1218) oraz art. 30 ust. 6 i art. 
54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 
674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 i z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz.542, Nr 102, 
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.1369 i Nr 247, poz.1821 z 2008r. 
Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 1, poz.1) po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi  Rada Gminy w Pawłowiczkach uchwala: 
 Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki 
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 
  

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia wstępne 

 
§ 1 

1. Regulamin ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w: 
a) publicznych przedszkolach 
b) publicznych szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi 
c) publicznych gimnazjach 
d) zespołach szkół 

              dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłowiczki 
  

2. Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania: 
            a)   dodatku za wysługę lat 

b) dodatku motywacyjnego, 
c) dodatku funkcyjnego, 
d) dodatku za warunki pracy, 
e) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych       

zastępstw 
f)   nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

 
 

§ 2 
Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu jest mowa bez bliŜszego określenia o: 

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku  
      Karta Nauczyciela, 
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2) Ustawie o systemie oświaty – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku     
       o systemie oświaty, 
3) Rozporządzeniu – rozumie się przez to aktualnie obowiązujące Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prace w dniu 
wolnym od pracy, wydane  na podstawie art. 30 ust.5, art.33 ust.3 oraz art.34 ust.2 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela 

4) Wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to wynagrodzeni zasadnicze 
nauczyciela określone w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 3, 

5) organie prowadzącym – naleŜy przez to rozumieć Gminę Pawłowiczki. 
6) szkole – naleŜy przez to rozumieć publiczne przedszkole, publiczną szkołę 

podstawową wraz z oddziałem przedszkolnym, zespół szkolno-przedszkolny, zespół 
gimnazjalno-szkolno-przedszkolny lub placówkę dla której organem prowadzącym jest 
Gmina Pawłowiczki 

7) nauczycielu – naleŜy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w szkole, 
            o której mowa w pkt 6, 

8) dyrektorze lub wicedyrektorze – naleŜy przez to rozumieć nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły o której mowa w pkt 6,   

9) uczniu – naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka, 
10)  wójcie – naleŜy przez to rozumieć Wójta Gminy Pawłowiczki, 
11)  roku szkolnym – naleŜy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego    
       roku do 31 sierpnia roku następnego, 
12) roku budŜetowym – naleŜy przez to rozumieć okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku 

kalendarzowego, 
13) klasie – naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę, 
14) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – naleŜy przez to rozumieć 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony w art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela.  

                                                       ROZDZIAŁ II 
                                               Dodatek za wysługę lat 
                                                                  § 3 
Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych 
w art.33 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela, §7 rozporządzenia i na warunkach określonych 
w §4 Regulaminu. 
                                                                 § 4 
1. Dodatek przysługuje: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,  
   w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyŜszej stawki tego dodatku, jeŜeli 
   nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca, 
2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub wyŜszej stawki nastąpiło od  

pierwszego dnia miesiąca. 
2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które  

nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi inaczej. 
Dodatek ten przysługuje równieŜ za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności 
do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku 
określa: 
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1) nauczycielowi- dyrektor szkoły, 
2)  dyrektorowi- Wójt Gminy 

    4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 

ROZDZIAŁ III 
Dodatek motywacyjny 

 
§ 5 

 
1. Dodatek motywacyjny jest częścią wynagrodzenia nauczyciela zaleŜną od jakości  

i  wyników jego pracy, i ma charakter uznaniowy. 
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w skali roku budŜetowego na 
       dodatki motywacyjne, kalkulacyjnie na etat nauczyciela na dany rok budŜetowy,    
      określa w uchwale budŜetowej Rada Gminy Pawłowiczki na wniosek Wójta. 
3.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych w roku budŜetowym na  
     dodatek, o którym mowa w ust. 1 wynosi 3% sumy planowanych środków   
     finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli oraz 5% 
      sumy planowanych środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia 
      zasadnicze nauczycieli -dyrektorów szkół w Gminie Pawłowiczki  
 

§ 6 
 

1. Dodatek motywacyjny, z zastrzeŜeniem ust. 2 moŜe być przyznany nauczycielom 
kaŜdego ze stopni awansu zawodowego, posiadającym kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w zatrudniającej go szkole po przepracowaniu w niej 6 
miesięcy. 

      2.   Nauczycielowi staŜyście dodatek motywacyjny moŜe być przyznany po odbyciu  
            pełnego staŜu i uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres staŜu. 
 
 

§ 7 
1. Wysokość indywidualnie przyznanego nauczycielowi dodatku motywacyjnego 

stanowi wskaźnik procentowy wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela i nie moŜe 
być wyŜszy niŜ 15% tego wynagrodzenia. 

       
2. Indywidualną wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor 

szkoły, z uwzględnieniem § 8 i w granicach przyznanych szkole w danym roku 
budŜetowym środków na wynagrodzenia. 

 
3. Indywidualną wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły z 

uwzględnieniem § 7 i § 8 ustala Wójt. 
 

      4.   Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony wynoszący 6 miesięcy z  
            zastrzeŜeniem § 10 ust. 3. 
 

5. Ustalenia indywidualnej wysokości dodatku motywacyjnego dokonuje się pisemnie 
w terminach: 
do 15 lutego danego roku na okres: marzec-sierpień danego roku oraz 
do 15 sierpnia danego roku na okres: wrzesień danego roku – luty roku następnego. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ustalenia wysokości dodatku 
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      motywacyjnego moŜna dokonać w terminie innym niŜ określony w ust. 5 i na okres 
      krótszy niŜ 6 miesięcy. 
7. Egzemplarz pisma o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazuje się 

nauczycielowi, natomiast jedną kopię przekazuje się do działu płac Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, drugą zaś przechowuje się w aktach 
osobowych nauczyciela. 
 

§ 8 
Do szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego naleŜą: 
a) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, 
b) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem 

kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, 
c) ocena pracy nauczyciela, 
d) zaangaŜowanie w realizacje statutowych zadań szkoły, 
e) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem warunków pracy nauczyciela, wysokich 

osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, 
olimpiadach, zawodach, itp., 

f) stosowanie własnych programów nauczania i wychowania, 
g) opracowanie publikacji, referatów, materiałów dydaktycznych, 
h) zaangaŜowanie w pełnienie funkcji opiekuna staŜu, lidera zespołu przedmiotowego lub 

wychowawczego, 
i) przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, zawodach, olimpiadach i innych 

formach reprezentowania szkoły, 
j) działanie na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zapobiegania patologiom społecznym, 
k) wspieranie samorządności uczniowskiej, 
l) przestrzeganie praw dziecka i ucznia, 
ł)   stosowanie metod aktywizujących uczniów w celu podnoszenia wyników edukacji i 
     wychowania, 
m) organizowanie uroczystości, imprez dla uczniów, rodziców, lokalnego środowiska, 
n) współpraca z doradcą metodycznym, rodzicami uczniów, instytucjami społecznymi, 

organizacjami pozarządowymi, 
o) doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz podnoszenie umiejętności zawodowych, 
p) dbałość o estetykę pomieszczeń dydaktycznych, pomocy i innych urządzeń szkolnych, 
q) wzorowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, 
r) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
s) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń słuŜbowych, 
t) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły oraz promowanie 

placówki w środowisku, 
u) kultura osobista. 
 

§ 9 
Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora ustala się z uwzględnieniem 
szczegółowych warunków określonych w § 8 oraz dodatkowo, następujących kryteriów  
dotyczących  zarządzania szkołą: 

1) przestrzeganie przepisów prawa oświatowego, 
 
2) zarządzanie kadrami: 

a) zgodność kwalifikacji nauczycieli z nauczanym przedmiotem, 
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b) optymalne zatrudnianie kadry pedagogicznej oraz pracowników 
administracyjno-obsługowych (wskaźnik poziomu wykształcenia, ilości 
nauczycieli z drugą specjalnością), 

c)  prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej, 
        

3) organizacja szkoły: 
a) poszerzanie oferty edukacyjnej i wychowawczej, 
b) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz pracowników, 
c) utrzymanie ładu i czystości, 
 

4) dbałość o bazę i wyposaŜenie: 
a) stan techniczny obiektów, 
b) estetyka posesji, sal i pomieszczeń, 
c) wyposaŜenie w sprzęt, pomoce, 
 

5) realizacja załoŜeń polityki edukacyjnej gminy, 
 
6) dyscyplina pracy dyrektora: 

a) czas pracy, 
b) terminowość realizacji poleceń, 
c) terminowość i poprawność realizacji sprawozdawczości i informacji 

związanych z zarządzaniem szkołą, 
d) doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz umiejętności zawodowych, 
e) stopień i sposób realizacji własnego programu, przedstawionego w trakcie 

konkursu na stanowisko dyrektora. 
 

7) gospodarka finansowa: 
a) właściwe planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi 
b) przestrzeganie zasad dyscypliny budŜetowej, 
c) optymalne, racjonalne i celowe gospodarowanie środkami finansowymi, w 

tym na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki, 
d) koszt funkcjonowania szkoły w odniesieniu do jednego ucznia oraz jednego 

oddziału, 
e) przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych, 

 
8) praca z zespołem: 
 

a) tworzenie w szkole Ŝyczliwej, przyjaznej atmosfery, 
b) sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego, 
c) zasady oraz sposób motywowania i nagradzania nauczycieli i pracowników 

administracyjno-obsługowych, 
d) umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole, 
e) tworzenie właściwych warunków pracy i moŜliwości dokształcania się, 
f) organizacja zajęć ponad podstawy programowe, 
g) wspieranie samorządności uczniowskiej, 
h) przestrzeganie praw dziecka i ucznia, 
i) sprawowanie opieki nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo i 

ekonomicznie, 
j) działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zapobiegania patologiom 

społecznym. 
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9) współpraca ze środowiskiem: 

a) współpraca z rodzicami, radą rodziców, 
b) organizacja uroczystości dla lokalnego środowiska, na rzecz uczniów, 

wychowanków, rodziców, nauczycieli, gminnej społeczności, 
c) współpraca z organizacjami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, 
d) współpraca z organizacjami związków zawodowych pracowników oświaty, 
e) promocja placówki w lokalnym środowisku. 

 
 

§ 10 
 

1. Dodatku motywacyjnego nie przyznaje się nauczycielowi, który w okresie ostatnich  
    6 miesięcy pracy przypadających przed terminem przyznawania dodatku: 
                      a)  otrzymał karę dyscyplinarną, przewidzianą przepisami Kodeksu Pracy i  
                           Karty Nauczyciela, 

b) przebywał na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, urlopie dla poratowania 
      zdrowia. 
 

2. W przypadku nauczyciela wobec którego ma zastosowanie zapis ust. 1 pkt a – okres nie 
    przyznawania dodatku motywacyjnego wynosi 6 miesięcy. 
 
3. W przypadku nauczyciela wobec którego ma zastosowanie zapis ust. 1 pkt. b – okres nie 
    przyznawania dodatku motywacyjnego określa się w wymiarze czasu przebywania na  
    tym urlopie. 
4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 

ROZDZIAŁ III 
Dodatek funkcyjny 

 
§ 11 

 
1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono stanowisko:  

dyrektora, wicedyrektora, a takŜe inne stanowiska kierownicze wynikające ze statutu 
szkoły, opiekuna staŜu, wychowawcy klasy, doradcy metodycznego. 

      2.   Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora i wicedyrektora ustala się z  
      uwzględnieniem wielkości szkoły, złoŜoności jej warunków organizacyjnych, liczby i     
      stanu technicznego obiektów szkoły, złoŜoności zadań wynikających z pełnionej  
      funkcji, liczby stanowisk kierowniczych oraz administracyjno-obsługowych w szkole,  
      uwarunkowań środowiskowych i społecznych, w których szkoła funkcjonuje. 
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§ 12 
 
 
 
1. Wysokość dodatków funkcyjnych przyznawanych nie dłuŜej niŜ na rok szkolny 
określa  tabela: 

 
 
Lp. Stanowisko, funkcja Miesięczna wysokość 

dodatku funkcyjnego w zł 
1 2 3 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
3.  
 
4.   

Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Szkół 
a) dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 

 
b) dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów 

 
c) dyrektor szkoły liczącej ponad 16 oddziałów 

 
d) wicedyrektor: 

 
Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze przewidziane w statucie szkoły 
 
Nauczyciel –opiekun staŜu 
 
Nauczyciel-wychowawca klasy 

 
561,- 
 
661,- 
 
748,- 
 
561,- 
 
286,- 
 
 
 56,- 
 
 56,- 

 
5. 
 
 

 
Nauczyciel –doradca metodyczny 

 
250,- 

 
§ 13 

1. Do liczby oddziałów w szkole, określonych w tabeli dolicza się oddziały przedszkolne o ile  
    są prowadzone w strukturze organizacyjnej szkoły, 
2. Określony w tabeli dodatek opiekuna staŜu przysługuje odrębnie za opiekę nad  kaŜdym  
    nauczycielem, nie więcej jednak niŜ za opiekę nad dwoma jednocześnie 
3. Dodatek funkcyjny dla opiekuna staŜu nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu  
    staŜu przez nauczyciela, nad którym pełniono opiekę 
  

 
 
 
 

§ 14 
 

Kwotę dodatku funkcyjnego określoną w tabeli, w §12  określa dla nauczyciela dyrektor 
szkoły,  a dla dyrektora – Wójt. 
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§ 15 

Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji a jeŜeli powierzenie funkcji nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca – to od tego dnia. 
 

§ 16 
 

Dodatek funkcyjny na zasadach określonych § 12 – 15 przysługuje równieŜ nauczycielowi, 
któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. 
 

§ 17 
 

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

ROZDZIAŁ IV 
Dodatek za warunki pracy 

 
§ 18 

 
Nauczycielom pracującym w warunkach trudnych i  uciąŜliwych  przysługuje z tego tytułu 
dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w art.34 Karty Nauczyciela i § 8 oraz  
§ 9 rozporządzenia, i na warunkach określonych w § 19 Regulaminu. 
 

§ 19 
 

Wysokość dodatku za warunki pracy wynosi 20 % stawki godzinowej, obliczanej jak za 
godziny ponadwymiarowe, za kaŜdą faktycznie przepracowaną godzinę w warunkach o 
których mowa w § 18. 
 

§ 20 
Dodatek za warunki pracy, o którym mowa w § 18 – 19 przyznaje nauczycielowi- 
dyrektor, a dyrektorowi – Wójt. 
 

 
 

§ 21 
Dodatek za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty 
wynagrodzenia. 

 
 
 

ROZDZIAŁ V 
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne 

 
§ 22 

Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela lub godzinę zastępstw 
doraźnych nauczyciela ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z 
dodatkiem za trudne lub uciąŜliwe warunki pracy, jeŜeli praca w tej godzinie została 
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zrealizowana w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego dla tego rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuńczych realizowanych jako ponadwymiarowe lub godziny 
zastępstw doraźnych.  
 

§ 23 
Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin 
nauczyciela, o której mowa w § 22 uzyskuje się mnoŜąc tygodniowy, obowiązkowy 
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć 
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 
 

§ 24 
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym 
szkoły nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw 
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia 
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 
 

§ 25 
Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich 
zrealizować z przyczyn leŜących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z: 

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 
b) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy, 
c) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą niedłuŜej niŜ tydzień, 

traktuje się jako godziny zrealizowane. 
 

§ 26 
Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, 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 ustalania liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się 
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć, określony w art. 42 Karty Nauczyciela, 
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy 
tydzień pracy) za kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień 
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje 
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie moŜe być jednakŜe większa niŜ liczba godzin 
przydzielonych w planie organizacyjnym. 
 

 
 

§ 27 
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli 

wypłaca się z dołu na podstawie zestawień zatwierdzonych przez dyrektora szkoły. 
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla dyrektora 

wypłaca się z dołu na podstawie zestawień sporządzonych przez szkołę i 
zatwierdzonych przez Wójta. 

 
                                                              
                                                                  ROZDZIAŁ VI 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 
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§ 28 
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole połoŜonej na terenie wiejskim, w wymiarze 

nie niŜszym    niŜ połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, 
posiadającemu wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, 
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy – zwany dalej dodatkiem 
mieszkaniowym. 

2.  Dodatek mieszkaniowy przysługuje niezaleŜnie od posiadanego przez nauczyciela 
tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkalnego. 

3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres nie dłuŜszy niŜ dany rok szkolny z 
zastrzeŜeniem §29, ust. 5. 

 
§ 29 

1. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzaleŜniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela i  
    wynosi miesięcznie: 
              a) dla osoby samotnej                            - 23 złote 
              b) dla dwóch osób w rodzinie                - 30 złotych 
              c) dla trzech osób w rodzinie                 - 38 złotych 
              d) dla czterech osób i więcej w rodzinie- 46 złotych 
2.Przy określeniu stanu rodzinnego nauczyciela uwzględnia się nauczyciela oraz osób 
      wspólnie z nim zamieszkujących: 
              a)współmałŜonka nauczyciela – bez względu na osiągany dochód. 
              b)dzieci własne lub przysposobione, będące na wyłącznym utrzymaniu         
                  nauczyciela do ukończenia przez nich 18 roku Ŝycia, a jeŜeli  kształcą się 
                 w szkole- do ukończenia 25 roku Ŝycia. 

                  c)innych członków rodziny będących na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela. 
3.  Dokumentami potwierdzającymi prawo do dodatku mieszkaniowego są w  
    szczególności: odpis skróconego aktu urodzenia dziecka, orzeczenie sądowe o 
    przysposobieniu dziecka, zaświadczenie biura ewidencji ludności o zamieszkaniu,  
     zaświadczenie ze szkoły lub uczelni. 
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi będącemu takŜe nauczycielem, przysługuje 
    tylko jeden dodatek mieszkaniowy z tytułu zatrudnienia jednego z nich, w wysokości 
    odpowiedniej do stanu rodzinnego. 
   MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę wypłacającego ten dodatek. 

     5. Dodatek mieszkaniowy jest ustalany począwszy od pierwszego dnia miesiąca 
    kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył pisemny            

wniosek o jego przyznanie i przedstawił dokumenty potwierdzające prawo do dodatku. 
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na pisemny wniosek nauczyciela          

określający liczbę osób, o której mowa w ust. 2. 
7.Wniosek i odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 3, przedstawia odpowiednio     

nauczyciel – dyrektorowi, dyrektor – Wójtowi. 
8. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Wójt. 
 

 
§ 30 

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takŜe w 
okresach: 
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a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie zasadnicze lub      
      zasiłek z ubezpieczenie społecznego. 
b) korzystania z urlopu wychowawczego, przewidzianego w odrębnych 

przepisach. 
2. Prawo do dodatku mieszkaniowego wygasa z ostatnim dniem danego roku szkolnego 
      lub z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub 
      rozwiązanie z nauczycielem stosunku pracy. 
 

 
§ 31 

1. Wypłacanie przysługującego dodatku mieszkaniowego ulega zawieszeniu na okres 
      urlopu bezpłatnego nauczyciela. 
2. Wznowienie wypłacania dodatku mieszkaniowego, po ustaniu przyczyn zawieszenia, 
      następuje po złoŜeniu przez nauczyciela pisemnego wniosku o jego wznowienie – na 
      zasadach określonych dla przyznawania dodatku. 
 

 
§ 32 

Nauczyciel, któremu wypłaca się dodatek mieszkaniowy, obowiązany jest zawiadomić 
niezwłocznie pracodawcę o okolicznościach powodujących utratę prawa do dodatku lub 
zawieszenie jego wypłacenia. 
 

 
§ 33 

    Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu. 
                                                           
                                                           § 34 

Traci moc uchwała Nr 98/XV/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia na 2008 rok Regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a takŜe wysokość i warunki 
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 
                                                     
                                                             § 35 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki. 
                                                    
                                                             
                                                                 § 36 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2009r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


