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z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.06.2009 r.
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. 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 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458 z późn.zm.) Rada Miejska w Kunowie uchwala, co
następuje:
§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/255/09
Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.06.2009:
1) § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 pkt 5 Nauczycielom przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze w pełnej wcześniej ustalonej wysokości wraz z dodatkiem za wysługę lat, dodatkiem
mieszkaniowym oraz wiejskim.”
2) § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 pkt 2 Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 5 miesięcy.”
3) § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 pkt 3 Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektorowi szkoły ( placówki) Burmistrz Miasta i Gminy
Kunów, w wysokości do 30 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.”
4) § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 5 pkt 4 Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielom dyrektor szkoły ( placówki), w wysokości do 15
% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.”
5) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 6 pkt 2 Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom z tytułu wykonywania zadań: nauczyciela
doradcy, wychowawcy klasy, opiekuna stażu, opiekuna pracowni komputerowej.”
6) § 6 Tab. 1 Dodatki funkcyjne otrzymuje brzmienie:
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Tab.1 Dodatki funkcyjne
Nauczyciel uprawniony do dodatku

Kwota dodatku ( zł) od - do

Dyrektor szkoły ( placówki)
do 100 uczniów ( dzieci)

900 - 1100

od 101 do 200 uczniów ( dzieci)

1200 - 1400

powyżej 200 uczniów ( dzieci)

1500 - 1700

Zastępca dyrektora

800 - 1000

Wychowawca klasy ( grupy w przedszkolu)
do 100 uczniów ( dzieci)

80

od 101 do 200 uczniów ( dzieci)

120

powyżej 200 uczniów ( dzieci)

150

Opiekun stażu
nauczyciel dyplomowany

80

nauczyciel mianowany

70

Opiekun pracowni komputerowej

Do 15 % wynagrodzenia zasadniczego

Doradca metodyczny

Do 20 % wynagrodzenia zasadniczego

5.. § 8 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„ § 8 pkt 8 ilość i dbałość o stan administrowanych budynków.”
6) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 12 pkt 1 Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:
1) zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu głębokim,
2) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach ( oddziałach), szkołach ( klasach)
specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia
specjalnego,
3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych,
4) zajęć dydaktycznych w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć
prowadzonych przez nauczycieli języka obcego, zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są
prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka w klasach dwujęzycznych,5) zajęć
wychowawczych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych,
6) zajęć grupowych i
indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych
i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim,
z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami
lub opiekunami w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych.”
7) § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 12 pkt 2 Wysokość dodatku za trudne warunki pracy ustala się w wysokości określonej w tabeli nr 2.
Tab. 2. Tabela dodatków za pracę w trudnych warunkach
Rodzaj dodatku

Kwota dodatku

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych ( za 1 godz.).

20 % stawki za
ponadwymiarową

jedną

godziną

kształcenia 25 % stawki za
ponadwymiarową

jedną

godzinę

Prowadzenie nauczania w klasie ogólnodostępnej dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 30 % stawki za
specjalnego ( za 1 godz.).
ponadwymiarową

jedną

godzinę

Prowadzenie indywidualnego
specjalnego ( za 1 godz.).

nauczania

8. § 13 otrzymuje brzmienie:

dziecka

zakwalifikowanego

do
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„ § 13 1. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaję się prowadzenie zajęć wymienionych w par. 12 ust. 16, prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa
w rozporządzeniu ministra właściwego ds. Pracy i polityki społecznej określającego kryteria oceny
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia, uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub
udzielania pomocy oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło
naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w rozporządzeniu ministra właściwego ds.
Pracy i polityki społecznej dotyczącego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.”
9) § 18 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 18 pkt 3 Nagrody Burmistrza mogą być przyznawane z okazji:
1) Dnia Edukacji Narodowej,
2) ważnych wydarzeń w życiu szkoły i placówki oświatowej,
3) znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej.”
10) § 23 otrzymuje brzmienie:
„ § 23 Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 2%
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 3%
3) przy trzech osobach – 4%
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 5% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników
ustalanego corocznie rozporządzeniem Rady Ministrów.”
11) § 24 otrzymuje brzmienie:
„ § 24 Do członków rodziny, o której mowa w §23, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci do 18 roku życia, z tym, że dzieci uczące się nie dłużej niż do 25
roku życia.”
12) § 25 otrzymuje brzmienie:
„ § 25 Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w §23.
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał im ten dodatek.”
13) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26 Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, stanowiący załącznik Nr
1 do niniejszego regulaminu, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w §25, na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz Miasta i Gminy Kunów.”
14) § 28 otrzymuje brzmienie:
„Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie
2) pobierania zasiłku społecznego
3) korzystania z urlopu wychowawczego.”
§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie.
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Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kunowie
Roman Wójcik

