Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom
i pracownikom pedagogicznym zatrudnionym
w Zespole Szkól Samochodowych w Żarach.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, w związku z art. 91d ust.1 z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIV/198/2009 Rady
Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania niektórych
dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatku mieszkaniowego nauczycielom i wychowawcom
zatrudnionym w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz oświatowych jednostkach
organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Żarski w roku 2007, uchwala się co następuje:

Rozdział I
Postanowienia wstępne
§1
Regulamin określa wysokość stawek dodatku motywacyjnego oraz szczegółowe warunki
przyznawania tego dodatku w Zespole Szkół Samochodowych w Żarach.
§2
1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli i pracowników pedagogicznych Zespołu Szkół
Samochodowych w Żarach.
2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników Zespołu Szkół Samochodowych w Żarach nie
będących nauczycielami.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
 szkole - oznacza to Zespół Szkół Samochodowych w Żarach,
 dyrektorze szkoły - oznacza to dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Żarach,


nauczycielach - oznacza to nauczycieli i pracowników pedagogicznych Zespołu
Szkół Samochodowych w Żarach,

 uczniach - oznacza to uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Żarach.

Rozdział II
Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego
§3
1. Nauczyciel zatrudniony w szkole ma prawo do dodatku motywacyjnego na warunkach
określonych w niniejszym regulaminie.
2. Podstawę obliczenia dodatku stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.
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3. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli zabezpiecza dyrektor szkoły i tworzy je wg
zasady: etat kalkulacyjny razy 1,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w danym roku
kalendarzowym.
4. Środki, o których mowa w ust. 3, zostają przez Zarząd Powiatu powiększone o środki na
dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły.
5. Dodatek motywacyjny nie stanowi zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
6.

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków
pracy

nauczyciela,

dobrych

osiągnięć

dydaktyczno-wychowawczych

potwierdzonych wynikami klasyfikacyjnymi lub promocji, efektami egzaminów
(w tym egzaminów zewnętrznych), sukcesami w konkursach, zawodach
i olimpiadach;
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy
z ich rodzicami:
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.
2) zaangażowanie

w realizację

czynności i zajęć edukacyjnych, opiekuńczo

-

wychowawczych a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych i międzyszkolnych;
b) opieka

nad

samorządem

uczniowskim

lub

organizacjami

uczniowskimi

działającymi na terenie szkoły;
c) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.
7. Dodatek motywacyjny nauczyciela łącznie za warunki wymienione w § 3 ust. 6 wynosi
minimalnie kwotę 100 zł i nie może przekroczyć 15% jego wynagrodzenia zasadniczego.
8. Dodatek przyznaje się nauczycielom na na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie
dłuższy niż jeden rok szkolny.
9. Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek
odpowiednio:

wicedyrektorów,

po

zasięgnięciu

opinii komisji powołanej przez Radę

Pedagogiczną, w skład której wchodzą przedstawiciele szkolnych zespołów przedmiotowych
i zakładowych organizacji związkowych.
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem dotyczących przyznania nauczycielom
dodatku motywacyjnego ostateczną decyzję podejmuje każdorazowo dyrektor szkoły w oparciu
o istniejące przepisy prawa oświatowego.
11. Dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przyznaje Zarząd Powiatu.
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Rozdział III
Postanowienia końcowe
§4
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Karty
Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.
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. 2005r, Nr 22, poz. 181 ze zm.).

§5
Postanowienia powyższego regulaminu maja zastosowanie do wynagrodzeń należnych od
dnia 02 grudnia 2010 r. i zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi działającymi w szkole.

§6

Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 02 grudnia 2010 r.

DYREKTOR SZKOŁY
Robert Nowaczyński
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