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UCHWAŁA Nr XXVIII/201/2009
Rady Gminy Manowo

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczy cieli zatrudnionych w 
placówkach o światowych prowadzonych przez Gmin ę Manowo.

(Szczecin, dnia 16 lipca 2009 r.)

Na podstawie art. 30 ust. 6, ust. 6a i 10 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006, Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 
1600; z 2007 r. 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. 1281; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 1, 
poz. 1), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, 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, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) 
oraz rozporządzenia 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 wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 
56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257) Rada Gminy Manowo uchwala:

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  placówkach o światowych 
prowadzonych przez Gmin ę Manowo

Rozdział I 

Postanowienia wst ępne

§ 1. 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli określający wysokość stawek 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, wysokości i warunki 
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy 
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, a także wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
podstawowych, przedszkolach i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Manowo.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Manowo;
2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674);
3) 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 wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn. zm.);

4) organie prowadzącym szkołę - rozumie się przez to Gminę Manowo;
5) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Manowo;
6) dyrektorze, wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora 

jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 ust. 1 regulaminu;
7) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, o których 

mowa w § 1 ust. 1 regulaminu;



8) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego 
roku do 31 sierpnia roku następnego;

9) klasie - należy przez to rozumieć również oddział i grupę;
10) uczniu - należy przez to rozmieć również wychowanka;
11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia;
12) zakładowej organizacji związkowej - należy przez to rozumieć Zarząd Oddziału ZNP w 

Manowie lub Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
"Solidarność" działające na terenie placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Manowo.

Rozdział II 

Dodatek za wysług ę lat

§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach 
określonych w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela, § 7 rozporządzenia oraz na warunkach 
określonych w regulaminie.

§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, 

w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli 
nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,

b) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nauczyciel nabył 
prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie to nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które 
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 
Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy 
wskutek choroby bądź konieczności sprawowania osobistej 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:

a) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
b) dyrektorowi szkoły - Wójt Gminy.
4. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III 

Dodatek motywacyjny

§ 5. 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w 
szkołach na terenie Gminy Manowo na stanowisku nauczyciela, co najmniej 6-u miesięcy. 
Warunek ten dotyczy również nowo powołanego dyrektora i wicedyrektora placówki, z 
zastrzeżeniem ust. 5.

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi:
a) który otrzymał karę porządkową lub dyscyplinarną przewidzianą przepisami Karty 

Nauczyciela i Kodeksu Pracy, w okresie 12 m-cy od daty jej udzielenia,
b) w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia lub w stanie nieczynnym,
c) w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego,
d) za dni, za które nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia zasadniczego.
3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego są:
a) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, w szczególności uzyskiwanie 

przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, 
dobrych osiągnięć edukacyjnych potwierdzonych ocenami albo sukcesami w 
konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych,

b) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, w szczególności umiejętne rozwiązywanie 
problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami oraz instytucjami 
powołanymi w tym celu; pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów; 
aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki; 
działania na rzecz realizacji szkolnego programu wychowawczego,



c) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie 
kształcenia i wychowania, w szczególności stałe doskonalenie zawodowe w zakresie 
stosowania nowoczesnych metod nauczania i wychowania oraz praktyczne ich 
zastosowanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej,

d) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych 
szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych 
wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, w szczególności udział w 
organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, udział w komisjach przedmiotowych, 
olimpiadach i zawodach, opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi 
organizacjami działającymi na terenie szkoły, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, 
udział w realizacji programów i innych inicjatyw podjętych przez szkołę,

e) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym 
stanowiskiem, w szczególności terminowe i rzetelne wywiązywanie się z powierzonych 
zadań, prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, dbałość o powierzone mienie, 
przestrzeganie dyscypliny pracy,

f) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ 
prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, w tym: 
realizowanie zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i role 
szkoły w środowisku lokalnym oraz stałe podnoszenie jakości pracy szkoły, 
potwierdzonej wynikami sprawdzianów i egzaminów organizowanych przez Okręgową 
Komisje Egzaminacyjną w Poznaniu.

4. Warunkiem przyznania dyrektorowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie 
następujących kryteriów:

a) prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej szkoły, w tym również pozyskiwanie 
środków ze źródeł pozabudżetowych,

b) właściwe realizowanie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły, w tym 
inicjatywy podejmowane w celu usprawnienia pracy szkoły,

c) dbałość o powierzone mienie, w tym czystość i estetyka budynku i otoczenia szkoły,
d) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, w tym prawidłowość zatrudniania 

pracowników i ocena przestrzegania dyscypliny pracy w szkole,
e) dobre współdziałanie z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego,
f) kształtowanie właściwej atmosfery w pracy, w tym inspirowanie pracowników do 

podejmowania zadań dodatkowych, stałego doskonalenia zawodowego,
g) dobra współpraca z organami szkoły oraz związkami zawodowymi.
5. Nowy dyrektor lub wicedyrektor powołani spośród nauczycieli zatrudnionych przed 

powołaniem na stanowisko w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Manowo 
zachowuje w okresie 6-u miesięcy od powołania prawo do dodatku motywacyjnego na 
zasadach określonych w ust. 3 oraz § 6 pkt 3 regulaminu.

§ 6. 1. Ustala się łączną pulę z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne nauczycieli w 
poszczególnych szkołach w wysokości 5% wynagrodzeń zasadniczych ogółu nauczycieli 
zatrudnionych w danej szkole (z wyłączeniem dyrektorów placówek).

2. Ustala się łączną pulę z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dyrektorów w 
wysokości 12% pobieranych przez nich wynagrodzeń zasadniczych.

3. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych w budżecie 
szkoły środków.

4. Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego zależy od stopnia realizacji 
określonych w § 5 ust. 3 i 4 kryteriów oraz jakości wykonywanej pracy i może wynosić od 3% 
do 20% pobieranego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku 
dyrektora szkoły - do 30% pobieranego przez niego wynagrodzenia zasadniczego.

5. Nauczyciel traci prawo do przyznanego dodatku motywacyjnego z pierwszym dniem 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał karę dyscyplinarną.

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony: na 6 miesięcy (na okres od 1 
września do końca lutego oraz od 1 marca do 31 sierpnia) lub jeden rok szkolny.

§ 7. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje:
a) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
b) dyrektorowi szkoły - Wójt Gminy.
2. Nauczycielowi uzupełniającemu etat dodatek przyznaje dyrektor szkoły macierzystej 

po uzyskaniu opinii dyrektora szkoły, w której następuje uzupełnianie etatu.
3. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.



Rozdział IV 

Dodatek funkcyjny

§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora 
szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek 
funkcyjny.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależnia się od wielkości szkoły (w szczególności: 
liczba oddziałów, liczba uczniów, wielkość zatrudnienia, ilość budynków, lokalizacja budynków, 
posiadane filie) oraz warunków organizacyjnych i złożoności powierzonych zadań (w 
szczególności: wyposażenie w pomoce dydaktyczne, stołówka szkolna, stan bazy 
dydaktycznej, liczba stanowisk kierowniczych i pracowników administracyjnych). Wysokość 
dodatku funkcyjnego może wynosić:

a) w szkole liczącej do 6-u oddziałów - od 200 do 500 zł,
b) w szkole liczącej od 7 do 12-u oddziałów - od 300 do 700 zł,
c) w szkole liczącej pow. 12-u oddziałów - od 400 do 800 zł,
d) w przedszkolu - od 200 do 350 zł.
3. Dodatek funkcyjny w wysokości przyznanej dyrektorowi przysługuje również 

wicedyrektorowi, a jeśli w szkole nie ma wicedyrektora - nauczycielowi wyznaczonemu przez 
organ prowadzący, którzy pełnią obowiązki kierownicze w zastępstwie nieobecnego dyrektora 
na podst. art. 37 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, pod warunkiem, iż nieobecność trwa dłużej 
niż 14 dni. W takim wypadku dodatek funkcyjny wypłaca się w okresie powierzenia pełnienia 
obowiązków w wysokości proporcjonalnej do okresu faktycznego sprawowania funkcji w 
zastępstwie.

4. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora może wynosić maksymalnie 50% dodatku 
funkcyjnego otrzymywanego przez dyrektora szkoły.

§ 9. Dodatek funkcyjny przysługuje również:
a) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wychowawcy klasy w szkole 

podstawowej - w wysokości 50 zł,
b) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wychowawcy klasy w gimnazjum - w 

wysokości 60 zł,
c) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wychowawcy oddziału przedszkolnego 

- w wysokości 45 zł,
d) nauczycielowi, za sprawowanie funkcji opiekuna stażu - w wysokości 3% jego 

wynagrodzenia zasadniczego,
e) nauczycielowi konsultantowi - w wysokości 5% jego wynagrodzenia zasadniczego,
f) nauczycielowi - doradcy metodycznemu - w wysokości 5% jego wynagrodzenia 

zasadniczego.

§ 10. 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 8 
ust. 1. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków przysługuje dodatek wyższy.

2. Otrzymanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 1 nie wyklucza otrzymania 
dodatków funkcyjnych, o których mowa w § 9.

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 9 lit. c przysługuje za każdą osobę odbywająca 
staż.

4. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 9 lit. a i b przysługuje za każdą powierzoną 
nauczycielowi klasę.

5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub 
innej funkcji, a jeśli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia, z 
zastrzeżeniem § 8 ust. 3 regulaminu.

6. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję traci prawo do dodatku funkcyjnego:
a) z upływem okresu powierzenia funkcji na czas określony,
b) od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 

zaprzestał pełnienia funkcji, z którą związany był dodatek, a jeśli zaprzestanie 
pełnienia funkcji nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca - z tym dniem.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, gdy upływ okresu powierzenia funkcji na czas 
określony następuje w środku miesiąca kalendarzowego, nauczycielowi przysługuje dodatek 
w wysokości proporcjonalnej do okresu faktycznego pełnienia funkcji w tym miesiącu.

8. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w 



pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresie, w którym nie przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze.

§ 11. 1. Dodatek funkcyjny przyznaje:
a) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
b) dyrektorowi szkoły - Wójt Gminy.
2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział V 

Dodatek za warunki pracy

§ 12. 1. Nauczycielom pracującym w warunkach trudnych i uciążliwych przysługuje z tego 
tytułu dodatek za warunki pracy.

2. Wykaz prac uprawniających do otrzymania dodatku za pracę w warunkach trudnych i 
uciążliwych określony został w § 8 i 9 rozporządzenia.

§ 13. 1. Za prowadzenie zajęć w warunkach trudnych, których wykaz został określony w § 
8 rozporządzenia, przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej nauczyciela 
obliczonej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie odbytą godzinę w ramach 
realizowanego programu nauczania indywidualnego, jeżeli zajęcia prowadzone są w ramach 
godzin ponadwymiarowych. Natomiast, jeśli zajęcia te są realizowane w ramach 
obowiązkowego pensum nauczyciela - za każdą godzinę pracy w tych warunkach.

2. Dodatek, o którym mowa w § 13 ust. 1 przysługuje również nauczycielom 
prowadzącym zajęcia w warunkach uciążliwych, o których mowa w § 9 rozporządzenia.

3. W razie zbiegu tytułów do dodatku określonego w § 13 ust. 1 i dodatku, o którym 
mowa w § 13 ust. 2 nauczycielowi przysługuje prawo do jednego dodatku.

§ 14. 1. W razie zbiegu dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługują 
nauczycielowi oba dodatki.

2. Dodatek za warunki pracy przyznaje:
a) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
b) dyrektorowi - Wójt Gminy.
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział VI 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny d oraźnych zast ępstw

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

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w 
godzinach ponadwymiarowych odbywa się w warunkach uprawniających do dodatku) przez 
miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla 
danego rodzaju zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 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, ze czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za 
pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za godziny faktycznie odbyte 
z uwzględnieniem ust. 5.

5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich 
realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się jako godziny faktycznie 
odbyte.

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których 
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, dni ustawowo wolne od pracy oraz w 
tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę 
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar 
godzin zajęć określony dla danego rodzaju zajęć dydaktyczno-wychowawczych pomniejszony 
o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień 



ustawowo wolny od pracy (w przypadku, gdy nauczyciel ma ustalony czterodniowy tydzień 
pracy - 1/4). Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim 
tygodniu nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

7. Do wynagradzania za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 
16 ust. 1–4 Regulaminu.

8. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 
42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się 
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach 
uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

9. W wyjątkowych sytuacjach, dyrektorzy szkół, mogą mieć przydzielone godziny 
doraźnych zastępstw.

§ 16. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
wypłaca się, co miesiąc z dołu.

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw zrealizowanych w 
danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli ustala dyrektor szkoły.

Rozdział VII 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 17. 1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w wysokości, co najmniej 1% planowanych 
rocznych wynagrodzeń osobowych, z czego:

a) 20% przeznacza się na nagrody Wójta Gminy,
b) 80% przeznacza się na nagrody dyrektorów.
2. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu 

nagród reguluje odrębny regulamin ustalony w drodze uchwały rady gminy Manowo.

Rozdział VIII 

Postanowienia ko ńcowe

§ 18. Przyznanie, zmiana wysokości lub utrata prawa do składników wynagrodzenia 
określonych niniejszym regulaminem powinny być potwierdzone pisemnie - w dokumencie 
stwierdzającym nawiązanie stosunku pracy, odrębnym dokumencie lub w dokumencie 
zmieniającym wysokość wynagrodzenia zasadniczego - jeżeli składnik uzależniony jest od 
jego wysokości.

§ 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 
przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

§ 20. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych dla uchwały w 
sprawie ustalenia regulaminu.

§ 21. Regulamin został uzgodniony z Oddziałem ZNP w Manowie oraz Komisją 
Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Koszalinie.

§ 22. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 24. Traci moc uchwała Rady Gminy Manowo Nr XV/110/2008 z dnia 31 stycznia 2008 
r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Manowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 
35, poz. 704).

§ 25. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Manowo Nr XXV/183/2008 z dnia 30 grudnia 2008 
r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Manowo.



§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


