
Uchwala Nr  505/XLVI/2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 25 czerwca 2018r. 

w sprawie ustalenia regulaminu okre4lajqcego wysokoOC oraz szczeg6lowe 
warunki pnyznawania i wyplacania dodatk6w za wystugq lat, motywacyjnego, - ~ ~~ - 

funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niekt6rych inny& skladnik6w &ynagrodzenia 
dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkolach prowadzonych p n e z  

Miasto i Gmine Serock 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorqdzie gminnym 
(Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt I ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 
Karta Nauczyciela (D2.U. z 201 8r. poz. 967), Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Ustala siq regulamin okreilajqcy wysokoiC oraz szczegtdowe wamnki przymawania 
i wyplacania dodatk6w za wyslugq lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz 
niekt6rych innych skladnik6w wynagrodzenia dla nauczycieli zatmdnionych w pmdszkolach i 
szkdach prowadzonych przez Miasto i Grninq Serock. 

Roulzial I 
Postanowienia og6lne 

IlekroC w niniejszym regulaminie jest mowa o : 
§ 2 

I) Karcie Nauczyciela - rozumie siq przez to ustaw? z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta 
Nauczyciela ( Dz.U. z 2018r. poz. 967), 

2) szkole bez blitszego okreilenia - rozumie siq przez to pmdszkola, szkdy, zespoly 
prowadzone p m z  Miasto i Gmine Serock, 

3) dyrektom, wicedyrektom, nauczycielu - naleky przez to rozumieC: dyrektora, 
wicedyrektora lub nauczyciela jednostki, o kt6rej mowa w pkt 2, 

4) klasie - nalety przez to rozumieC takte oddzial przedszkolny, 
5) ucmiu - naleky przez to rozumieC ucmia szkoly, wychowanka oddziah przedszkolnego, 
6) rozporqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - rozumie siq przez to 

rozporqdzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005. w sprawie wysokokci minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, og6lnych wamnk6w przymawania 
dodatk6w do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym 
od pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 416 z p6in.zm.). 

Dodatek motywacyjny 

53 
I .  Nauczycielowi, w tym nauczycielowi, kt6remu powiemno stanowisko dyrektora lub 

wicedyrektora szkdy mote by6 przymany dodatek motywacyjny. 
2. Wamnkiem przymania nauczycielowi dodatku motywacyjnego q: 
I) udokumentowane osiqgnivia w realizowanym procesie dydaktycmym, a w szczeg6lnoici 

wyniki uczni6w w nauce, z uwzglqdnieniem r6tnicy uzdolnien uczni6w, efekty epmin6w 
i sprawdzian6w, a t a b  sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach, 

2) dzialania wychowawcw -0piekuncze: 
a) kierowanie rozwojem uczni6w o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 



b) umiejetne rozwiqzywanie problem6w wychowawczych uczni6w we wsp6lpracy 
z innymi nauczycielami oraz rodzicami / opiekunami prawnymi, 

C) pehe rozpoznanie Srodowiska wychowawczego uczni6w, aktywne i efektywne 
dzialanie na rzecz ucmi6w potrzebujqcych szczeg6lnej opieki, z uwglednieniem ich 
potrzeb, w staiej wsp6lpracy z rodzicami i wlaSciwymi instytucjami o m  osobami 
Swiadcqcymi pomoc socjalng, 

d) ksztahowanie postawy etycznej, obywatelskiej i patriotycznej, 
3) wprowadzanie innowacji i nowatorstwa pedagogicmego, skutkujrjcych efektami w procesie 

ksztalcenia i wychowania oraz dziaiali skutkujqcych jakoSciowym rozwojem szkdy, 
4) indywidualna praca z ucmiami wybitnie zdolnymi przygolowujqcymi sie do konkun6w 

przedmiotowych i olimpiad oraz dziabnia mierzajrjce do rozwijania przez uczni6w 
zainteresowali i uzdolniel, 

5) zaangatowanie w realizacje czynnoSci i zajeC, takich jak: 
a) realizowanie w ramach czasu pracy okreSlonego w art. 42 ust.1 ustawy - Karta 

Nauczyciela zaj@ opiekuliczych i wychowawczych uwzglgniajqcych potrzeby oraz 
zainteresowania ucmibw, 

b) inicjowanie i organizowanie imprez oraz uroczystoici szkolnych, prowadzenie oraz 
wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci i mlodzieQ, 

C) opieka i koordynacja prac samorqdu ucmiowskiego lub innych organizacji 
uczniowskich dziatajqcych w szkole, 

6) wypehianie zadad i obowi@6w, a w szczeg6lnoSci: 
a) podnoszenie umiejetnoSci zawodowych skutkujqcych praktycznym stosowaniem 

innowacyjnych metod nauczania i wychowania, 
b) udzial w komisjach egzaminacyjnych, o kt61ych mowa w przepisach w sprawie warunk6w 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w oraz przeprowadzanie 
sprawdzian6w i egzaminach w szkolach publicznych, 

7) realizowanie w szkole zadah edukacyjnych, wynikajqcych z przyjetych przez organ 
prowadqcy priorytetbw w lokalnej polityce ~Swiatowej: 
a) aktywne dzialania zmierzajqce do tworzenia dodatkowej oferty edukacyjnej 

i wychowawczej w szkole, 
b) realizowanie zadan i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiekszajqcych udzial i role szkoly 

w Prodowisku lokalnym. 
3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi, kt6remu powierzono 

stanowisko dyrektora szkdy, wicedyrektora poza warunkami wymienionymi w ust. 2, jest: 
a) skuteczne zarqdzanie szkolq zapewniajqce ciqgty rozw6j i podnoszenie jakoSci jej pracy, 
b) racjonalne gospodarowanie Srodkami finansowymi w ramach zatwierdzonego planu 

finansowego, 
C) zapewnianie wysokiego standardu organizacyjnego - uwzglqdniajqcego p d e  wszystkim 

pohzeby uczni6w oraz bezpiecmych i higienicznych warunk6w nauki i pracy, 
d) szczeg6lna dbaloSC o mienie szkoty oraz podnoszenie funkcjonalnoici bazy szkolnej, 
e) wsp6lpraca z instytucjami i organizacjami wspomagajqcymi realizacje zadali szkoty, 
f) wsp6lpraca ze Srodowiskiem lokalnym i ze spdecznymi organami szkdy oraz efekty 

w tym zakresie. 
4. Dodatek motywacyjny ma charakter maniowy i jego przymanie oraz wysokoSC jest 

uwarunkowane jakokciq Swiadczonej pracy przez dyrektora, wicedyrektora, nauczyciela. 
5. Dodatek motywacyjny przyznaje siq na czas okrePlony, nie kr6tszy nit  3 miesiqce i nie 

dlutszy nit 6 miesiecy, w wysokoici nie wytszej nit 40% otrrymywanego przez nauczyciela, 
dyrektora wynagrodzenia zasadniczego oraz w wysokoSci nie nitszej nit  4% minimalnego 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela statysty, 

6. WysokoPC dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, wicedyrektora oraz okres jego przyznania 
uwzglqdniajqc stopien spelniania kryteri6w, o kt61ych mowa w 5 3 ust. 2 i ust. 3 ustala 
dyrektor szkdy, a dla dyrektora - Burmistrz Miasta i Gminy Serock. 

7. Srodki finansowe przemaczone na dodatki motywacyjne wynosq: 
I) dla nauczycieli - 7% planowanych wynagrodzeh zasadniczych nauczycieli, 
2) dla wicedyrektodw - 11% planowanych wynagrodzeh zasadniczych wicedyrektodw, 












