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1' Reellmin

obejńuje wszys&ich muczycieli szt(óI
pŃMdŻąc}t jest gniM z5górów

i !ftdsŻkoli. . a kó.ych orgeem

2' Reedmńu nie Ślo$je się do lromikóv szkoł i p@ds2koli nie Ędących
$3
1

'

\ł)nagodŻenie nauczyci€li

Śkilda się z

]

1) *llagrodztuia zsdnicrego,
2) dodltków: za *lslngę lat .motyfuyjnegą filtrcyjnego

oE a

Yarun}i

3) wr@grodzaia z godŻiny lonads''timwe i godŻńy dorŹźlyc! 2ótępstv'
4) nagód i itrych śMadc-ń $Fikających 2e stosu!łu pńcy Ż PylącŻ@iefu

śłiadceńz

zakladow€go iIdua śviadcEń scjabych
$cialnych okeślonycn w ań'54 u$aq.

i

dodarków

$4
DÓdllelś zd fllsl4gę Ia1

1'
2.

NauczyciĆlowi pŹ'śługujedodatek z *7slugę lat prŻyewmy i sry!łacey z€od e
z ań' 33 ut' 1 i ań' 39 usl' 3 i ,l Kańy nduczyĆiela Ófu s 5 @zpożądzeoi'
Dodat€k przysłuelje począwzy od pi€MsŻego dlil miesiąc5 talend!Źowego
ńŹśępują€go po Diesiąor w kór'm mucz'€iel .abył pńwo do dodailT lub ilo jĘo

w'słrgę llr prz'Ślueuj€ nauczycielowi Z dni' a któr€ otzymuje
$i.goitzenie oru Ża dni nieobecności w pńcy z powodu niżdo]noścido pncy
wskulek clorcb' bądź koniecaoścj osobistego spnwowańia olieki Md dziecliem
lub chor}m członłim rodziny. zB kóre pncoMik otl_4muje z teeo qfuIu
Śpoł€.nych'
ł,'nagodznie lub aił€k Ż nrndusa .b€zpitrz€ń
!' Doodb' Ź *7.fugślal de pą cfuguje w ot]śkpPebywia s fuie niec'}uyo'
5' Dodatet a s}gługę lal wcbodzi do podslasy n}Dim ruiłLa mierzyistjego'
6' Dodatek ĘFłaca się z góry w lemini. srypłaly Ęu8rcdu nia

3'

Dodat€k

2

$s

l.
2'

WysokÓść niesięcznych śrcd!ów imwych pfueżonyc]r na dodatki
nobmoyjne naucą,cGli d]a pogcŻegóItrych szkół. PŹedszkoli i pl&ów€k
oświalowyc! sLfuwi 2'5 % !Ęnagodzenja 4adnicz€go nauczycieli daej Plrcówki
Dodalek ńoBBrcyiny prłzmwmy jeśodlowićdnio:
t) dy€korcłi pżeżblmisE'zą
2) nauczyci€lowi pŹ@dyEkor

3'

Dodat€k noqvoyjtry moż otŹyme muczyciel, ,<tóry prpEco*2ł w
co Mjmie] lok i cpełnid co mjmjej 6 7 mlępu 4cych {'yTaEtr:

1) wu]f*i€

a)

zadfu dydakrycao *],chowawcŻych:
osiqga dobrc wrnild mlchia potwi€'dzone

deej szkole

ł}niłmisprawdziaów

i

egmńóv ćMęt aych o@ ł}aikmi weMątrzszkolnego badmia
*lnilów Mucaią
b) ucaiovie plu niego pŹygotowmi eż€Śhiczą w zawodac\ Lo.kt&h.

c'

olinpiadach

!źedmiolo*lcĄ

Jdolu-1o@e
tnrdności w mEą
pcĘiada

osqgniec|J

q

Drac)

/ Lcaiei

ńJ {.yfu

d) !źygotoMje ]ub wsŃloĘmjnj€ uocłstościedlkacyjne o zNięen
szkolnyr lub śrcdowiskov't!
e) olemi^je dodatkowe Żajęci. edŃ&ine dla ucaiów. uszgĘdniając ich
pott'-by i zainieEsowaia

:r $

zalBre z"dd opieluic/o wycboMvc4cl:
a) ałłmi€ i efeky1hie dziala !a Źecz ucaió*

pot ćbujących ponocy

Z

welędu .a ich Eudną s',twję życiową
b) bałdzo dobŹe mpółpEcuie z rcdzicmi w zaksi€ spńw dyda}tycaYch i
9)ĆhoMwczycI!
o) wŚpólp!&uje z orgmżacjmi i instytucjei d2ialając}nj b żez dzi€ci i

n'odzieł'

3) w ala€sie zadai statutołYch imych njż *anienione w podpulk ie l),
a) ĆŻymie Ezest]iczy w !rcrch zespołów Przedniotoł}tn i imycb,
b) pEpŃv{adu lekcje koleżastie'
c) dba o dopoŚa*nić pmcÓMi !%dhiotorej,
d) PrcmujĆ sŻłolę @ 2Mą1Ź

2):

4' Dodalgk noĘmcyjny moż€ otrŻ!ń& d)tektor' kljry m Ęm st'lowisku
pftpl&ował @ najmiej !oŁ Ę€łDia co mjmiej 4 z vrmgań okcśiooycl w
podpmecie 2) i 3) o& nienagmi€ *flełlia obowivli d}rtkora gkoly okeśl@e w

5'
ó'
7'
8.

Ustawie o systenie ośwjaty.
Dodatek not)"ivacyjny dla naucŻyciela lie ńoże byó w!ŻsŻy niź 5%' a d]a d}tktoB
3% pobiemego Prez Diego $-'lagodŻenia 4adnicego.
Dodatok no1'ryaciny pżymj€ się fu czó okeślony nie laótszy niż 3 mi€siące i nie
y z góry w temini€ wł!ł'tywFa€'odbia
dłUżzy.iż 6 fuesLęcy i jest
'}Tłrc
Dodatek noty*&yj'y pŹysluguje w lehej $asotoljcj w trłkcie cał.go okesu m
jali bs1ał Pr4my i uć Whodzi do podstań1 ufe€rcdzenia u ola6 choroby i
aiŁjw z Imdua ubezpi€czfu slolecaycb'
Dodat.ł ńot'Yacyjly nie przys]uguje w oloesie urlopu dla lontowaia zdmwia'

s6

l'

Dodatek ńlkcyjtry pżyń€uje nauczyci.lołi' któEmu powieŹono slanowiśko
d}tekon lub wiced}telton szkoty albo im€ steowisko kieoMicze prŻewidŻide
statuci. 9].o1y w

ł

ł}ekości:

i.lómu powiemnÓ stŹnÓwiskÓ:
_ d'ftIad! przedg|ola'od 300 do óo0 Ż,] ńisię.aie
_ wiced}tektoE pEedgkola 0d 200 do 400 ż miesięcaie
_ d'ĘkoE ykoł iicŻącej do 4 od&ialów od 200 dÓ 500 ŻI

1) MEącielowj'

ńiesię.zoe

d'rekto.! Śżkoły licącej od
miesięcaie
_ d}rekoE szkoły lioząoej od
_

ni€się.aie

5 do ?

oddziałów

8 do 16 oddziałów

od 300 do

-

'00

2ł

od 500 do 900

zl

Mced}tektoE szkoły ]iczącej połTżej l0 od&iałów - od ]00 do 500

2)

ńi*ięcaie
nauczycielołi. kótnu powi@olo wycbowaMtwo klay:
_ w oddziale ]icząc)m do 15 ucaiów od 15 do 25 ż nisięcaie
z]

' w oddŻial€ liczącF poł'żei 15 Emiów - od 20 do 40 ź
mie9ięchie'
]) naucżyci€lowi' kórenu powieŹono 1ixrkcjg opiekua $ażu w ł1Śokości
od 40 do 60 zł niesięcaie'
4) muczycielowi' klórcnu povieĘono ime stalowisko kiooMioz€

pŹwidzifue

w Śtatlcie

gkoły od 100

do 300

2'

Dodatek fuJ*Jyjń' prŻysĘuj€ tałżeNczycieloE!

1'

społecaydĄ w jałjch szkoła ńlrkcjoNje uŚL!]E
dl! dtrekora - bmisrz
'dla M€drrekon i !ł]chowawców - d}tekor
Plam do dodatku fulkcireeo lovslajc od pi€Msrego

ż mi€siwaie'

ldóryt pÓwiżono obowiąztj
kidoMioze w rutępstwie' w tych pr4Tadłach piawo do dodatłu lowŚtaje od
pieMszgo dnia fui€siąca po DplyNie jedloniesĘcŻfugo okcŚu pehieDia tych
obowjvków' a 8!śnie Ż pieMzrm dnim nisjąca naśępującego Po aplzgteiu
pelnienia obowiąztó[
3' vysokośćdodattu, u'Żględniając łiekośćŚzłoły' liczbę ucaiów i lmoMjków,
Żożolośćzadln wynikających z yeuków lokalosrycĄ śodowiskowycb fie

5'

6.
7.

po ni4ią!u, w kółd n6Ę)i}o loM€Ieie
9tchowafttwa lub ńurkcji' a Fżeli pNi€Źenie
njesiąca od tego dnjŁ
DorLtek ńu}cyjny nie pŹysługuj€

ńiesią€ futęPującego
slmowiska kiercMicrcgo'
dnia

to

Mą)iło pie *go

r okśie lieBprawiedr'wionej

dnia

nieobecności w

pńcy, uiopu dla porato*mja zdĘwią w oloes&n' a klót nie przysługuje
rynqgroWje Żednj!/e ol' od p'ęMweeo d]'! mibiea Dótępuiąąp po
miesiąor\ ł któr]m nmczyciel uPŹ€stał pebińia s1aowistE z im}th Pomdów, a

jgź€Ii apŹestmie tego pdni€nia mstąPiło pi€Msrego dnia mi€siąca - od t€go dlią
chooby i
Dodatek nDkciny {chodŻi do podśtaql *}bim w'@crodżenja na
Ż6ilków Ż fundusa ubezpj€cŻeń społ*aych.
Doda€k nlrkcyjny wFłaca się z góry w teminie *]Fłaly s1@grodzenia.

ca

$7

Do.lalek ieszr,oaiołr

i Ndu.?y.flo$

sdl

4Jc do a|dowmid fuowiqtd rłU.ąciele
zatrodnionenu aynia@
EŹsł@ ńż potow obowiązującego v]nie ajęć'
prŻysfuguje nauczycielski dod9łe& fuieszkfuio91 uai€żniÓny od Śtanu rcdzjmego
namzycielą

poJadŻlemu
nie

4

y dal€j

2' wy$kÓśó do.tattu w

doda&i

..

'' zleżnościod

liczĘ Ósób w

nauczycielą lvynosi niesięcaie:
l) ]5 z] pży jednej osobiewrodzińe'

rodzinie upraMiorego

2) 25 a _ pzydwóchosobachwlodzio]e'
3) 30zI_ przy trzt! i więcej osobach w rcdzńie'
3' Do c'oŃów iodziny, o krórej noM w pki 2 Żalicz się mezycićla Ór& tpólni€
Ż din @i.s2lających: ma]żo!ła' i dzieci' poesiające mjego !eh}T utrzymeiq
życia
nić dnrżćj jednał .iż dÓ ułoicmia 24
'okD
jego
ws!ólńalżon}owi'
bęĄcenu
4' NaŃŻycielowi i
tałŹe nauczyci€len PŹ'sługlje
tylo jed€n dod.1€lq w rysotośĆiBlalonej ptt'2 MaŁo*owie wspólnie ok€ślają

5.

o
7'

pracodamę, który będŻi€ LT DTłacaI ten dodatek'
Dodat€k !ŹysIu€uje mlczycie]owi liezal€żde od t}'lr'u PnMego do zjno\@ego
pEzniego lok niesztalnego,
Doda'e" prĄ ' fugLJe od p ws7eeo dnid f rc9'Jc. naLępL]ącego po ni6ią L. u
klór'n zrożono Micek o jeco pż'Źhie.
Dodatek pŹyslnguj€ naucŻycie]owi w olxesie łykonyivmia PEcy, a tałż€ w okesie:

l

])

niewykonylvmja pncy'

a

!1oE PŹyshguje wylagro.lżenie'

2) pobi@ja 6jlku z ub€zpi€.unia spol€cheeo i
3) korzys1aia z ulopu mierłńtiego i EIÓpu q]'chowawczeao.
4) odbrTfuia aadniczj shźby wojskowej. pmszkolmia wojskorego,
ohesrej siużby Yojskorej,
5) lobimi3 z6iłku choobowego' n&ieuńskiegq
ó) opieki nad clołT cżonkiem mdzńy'
$8
Do.ldek za varaaki wocy
l

'NfuŻyĆielowi pżysługuje dodalet u veulki pncy Ż t'1ułu l'ncy w trudnych
waruniach okEśloĘo]rw s 8 ozpożądżenia lub rciązlił'ch okeślonych w $ 9

2'Ustara się @tępujące wielk ścidodat]rów
L) fudde vao!łj pńcy'25%

2) uciązliwe w&"uDli

3'
4'
5.

placy

a

w5iunłi p@y:

20%

liocentowÓ do v]mgmdzeda zsadnicrego

Bfpłe się propoĄonalde

do Ealibwmgo p@z @Ńłcie]i
pensM
w
{anbłach
Ladnych llb eiąllił'ch
obowiŁającego
Dodatki za tudne i uciązliwe P&ulki pEcy pz'sllglją ż eod'ny fakĘcaie
prepreowee' potwi€.dene lEeż d}tlloń szkol''
w rŹje zbiegu qaułóy do dodal&u a Eldne Paruti pEcy i uciązlwe
WnĘki pley prŻysfuElje mczycieloM plaYo jednego' *Tż*go dodatku.

Dod!*i

6.

Doda&i

a

trudle i uciąŻire walulti pr@y FJ!łaca się z dołu'

io
wrro8rodzelie p godzirr

P

odvlAi@owe

i

go.kir! dorgźnJch z.srę|'slw

i dolaalych Ż8tępstw prł2]1m zgo.tnje z d. 35
Kań_y muczYci€la fueżycielowi pŹysluguje ĘlagŃdaie wypł&fu. według
t€go mucąciela
stawló osobist€go
gonzinę
ob]ica sję
2' Blaerodzoni. zjedną
lomdv'yTiŃwą i dońźlego
^tętlstM
dzjeląc przIó'ną muczyoie1owi ŚtawĘ !Ęmgio.lzeda EadDicz€go { łąaie a
dodarkien
{afu}i pEcy, j€żeli pI@ s tej godzinie bśala zMliŻowm w
w@!}ach upEmiającycn do dodatl!) !@z ńisięcłą licŻbę godz'n lygodniowego
godzą lstalorcgo dla ńdŻlju ajęó dyda].1ychych,
obołi€towego
vYchoMwczych Lub opiekui.Ż'cn r€a]ibwaych w furch godzi!
ponadryńi@łlcn i dorarńych zastą)stw'

1' Za godzjly

lonadłlnimw

4egowaia

ż

ł]oie

3'
4'

5

k!'Ej nom
Miesięczą li.zbę godz'n obowiązkowego łlmim 2jęó muczycie]a
'o godzin
obowiązk
Fy
*1mje
w pMłcie 2 uzyŚkuje się, możĄc tyeodniosa
PŹ€z
4'16 Ź fukrąglelim do pelnych godziĄ w ten sposób' że cŻ6 ajęć do o'5 godzńy
pomija się' a ćo najmiej 0'5 godziny liczy się a lehą godzinę'
lv]nagrdŻńie a godzily poiadł}mieore nie pr4shtguje r dni. w hórych
muczyciel nie Fd]i^je ujęć z powodu:
l) ptm PŹepidzimych pŹepisoi o orgmiaji roku sŻkoIlego,
2) lorpoczFmiń llh kończenień ajęÓ w środ{arygodnia ow u dli
upńwied1iwionej ńeobecności w pEcy'
Godziny podadlqbimw€ pŹyPdające w .lniacn' w któr'ch naezyciel nie móE] ich
E5]żowe z pr'ycąŁ leżącycL po strońe pracodawcy' a w szcregóbości:
1) zawi6dia ajęć szkolnyc! Ż powodu epidmii' troów Lub klęsk

łvioIołycĘ

2) *$azdu ucdiów na $]ci€czki lub iŃe ińprezy'
3) cboŃby dzitka uo4ŚŻcając€go !a zajęcia Ełalidlcyjno łachomwcz€
lub uczonegÓ w syŚteń]e naucaia ild'łidualn€go' j€śli choroba nie Ewa

dlużej !iż tydzień
taLfuje się jako godzńy

6.

faĘcaie pżepfuo]fue'

vlmgrcd4nia u godziny polad{lmj@w€ w tygodniach' w kórych
pąladają dni upBłiedlwionej nieobemości w lBcy Mlcąciela lub .lni

Do usta]oia

pruy, o@ w rycodniacĄ w klór}Eh aję.ia rczloczymją się lut
korczą w śrcdku tyeodlia lub też ni. odb'ł@ją się z Przycł[y oke'ślolej w pkt' 5
podPulk 3) ż lodslawę uslalmia liczby godżń ponadsltiewych pŹyjńuj€ sĘ
obowiązko*ry tygodnio$,y ł'ymie ajęć otreśl@y w Kmis Nauczycielą
pomiejsmy o 1/5 t€go ł)ti@ 2 k żdy dzień' q l(tórffi @WŻycićlnie odhylvał
Ąęć z pzlc4r ok€śtonych w niliejsz}m punkcie. ricżba godzi!
ponad\łynimsfĆh' a kóE nie Pżysł]guje łynartod4nie' ńe mże byó syżsża
!ż liczb! gÓdŻi! ponads'mimłfch pżydżjelonych nauczyci€lowi w pdekcie

ust5mm fuLde

od

7' v}mgrcdfuie r

godziny doraŹnyclr

atęlstw ĘTł&a się a

godżiny faklychie

8' lvynlgńdŻnie

a

godzjny

pomdEtiŃw€

i doEalych zśiępstw*}!łac! się z
wcbodŻi do podsEu'y $ańim
ńDdE^ uŃrcieee'1 śpoldbvch"

s \***"d.*.. o Ęołm noM w p(l' 8
*1""i".'_

'

^

.^ .n"-u} i ailLóu

z

$10

r' 1koó $es(j5]nr hudwnagM ola Mu4'''Lj a icbo'iaglieciad'dab'ao
qpagrcd/ei osboscb
*;h;'.;;;'" ń.;k"*i l"-" pLomm)tl rca\ch

z. i"li'i ót p'ł_".-i" .zgtód
nlda lń€jska

z

nuduszq o

kółn

nowa w pu!kci€

1

ok'eś]a

zagórcm

.
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