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lv sprawie ustalenia reguiaminu doryczącego niektórych
zasad lv.vnagradzan i a nauczyc ie l i zatrudn i o ny,clt

lv przeCszkolach, szkołach i placówkach prcrvadzcnych
przez m.st. lVarszaivę

Regulamin doĘczący niektórych zasid }vynź]gradzafli! naucz}-cielizatrur]nionych
łv płzedszkoi:ich, szkołłch i placólvknch prolvadzonvch przez m.st.11arsza,lvę

Iiekroć \.v regulaminie jest mowa bez blizszego określenia o oddziale - naIeży przezto
rozunliec talize grupę \,YychowawczćŁ,

Rozclzial 1

}Yynagrodzenie naucrycieIi

§ 1"1,Wynagrodzenie zasadnicze dla nar"rczycieli stazystó\,v zwiększa się o 100

złotych oftz dlanauczycieli kontraktowyclr o 65 złotych,
2. Wynagrodzenie zasadnicze nallczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia

studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, stttdium wychowania
przedszkolnęgo oraz studium nauczania początkor,vego zrórvnuje się z r.vynagrodzeniem

zasadniczym nauczycieli legitymujących się tytrńem zawodowym licencjata bez

pnygoto\,vania pedagogicznego, dyplomem ukończenia kolegirrm narrczycielskiego lub

nauczycielskiego kolegium języków obcyclr, określonych na podstawie art, 30 rrst. 5 pkt l
ustawy z dnia ż6 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz, U. z 2a)6r. Nr 97, poz. 674,

zPÓżn' zm')" 
Rozdział 2

Dodatelł funkcyjrry

§ 2.1. V/ysokość dodatkl-r funkcyjnego, l,v granicach star,vek określonych
lv regulamiłie i lv ramac}i przyznanych na ten cel środków, ustala odpowiednio:

1) dla dyrektora przedszkola, szkoły i placówki - Prezydent m. st. Warsza\,\y;

2) dla nauczyciela przedszkola, szkoiy i placórvki - dyrektol przedszkola, szkoły
i placór,vki.

2, trVysokość dodatku firnkcyjnego clla dyrektora usta]a się uivzględniając:
1) liczbę oddziałów;

, 2) struktrrrę organizacyj nąptzedszkola, szkoły i placówki;
3) warunki społeczne i środolviskowe, w jakich przedszkole, szkoła i placówka

funkcjonują
4) złozoiroś ć zadail wynikającycli z zajnrolvanego stanowiska.

3. Wysokość dodatku funkcyjrrego dla nauczyciela pełniącego funkcję doradcy
metodycznego rrstala się po zasięgriięciu opinii Biura Edukacji Urzędu nr.st. \Yarszawy,
Lrwzględniając obszar działania doradcy metcldycznego olaz złożoność zadań lvynikającyclr
z pełnionej fuŃcji,

4. Wysokość dqdatku firnkcyjnego dla lvicedyrektora i innych osób zajmrrjących
stanowiska kierownicze ustala się rrr.vzględniając złażaność zadari wynikajapych z peh-rionej

funkcji.



S'}ĘsckcŚĆ ccdat]g f';nkc;jnegc d]e d;irek|ora zespcłtr szkół, l,r,: skład którego
''łchcdzą szkoł'r róŻnYch tYpow, uri.iu .ię "r;ar,L.ił- ,ri*oq realizującej ll, tym 

=_rpoj.;:ii'ŁlT]rfiij:- ksztaiceriia, uv'lzględniajac tą;rą'tiJ; ołoriuł#.-rioi *ii. ć,zaćych

Łp.

i

§ 3. 0.Ot<reśla się naslępLljące staiłikj clołJatku firnkcyjnego:

§łan ołvisko iii erołl ll i cze j u b pe}n i ona fu nkcja
przedszkoia;

i ) dyrektor przedszkola liczącego:

" do 3 ocldziałórv

§tałvki łv z]

400 zł -75a złl Ą - 5 oddziałów
60a zł * 900 zł

9aOd*]'ja}zł
2) wicedyrektor

SzkoĘ podstałvołr.e:

l) dyrektor szkoły liczącej;

. do 5 oddziałólv

300 zł - 600 zł

600 zł * Waa zł, 6-9oddziałółv
800 zł - 1200 zł. l0 - 18 oddzialów
l000 zł - l4a0 zł

. 19 - 27 oddziałow
1200 zł - 1600 zł. 28 - 39 oddziałólv
1400 zł - 2000 zł. 40 i więcej oddzjałó,"v
1600 zł - 2200 zł

2) rvicedyrektor
 aa zł - 800 zł

3) kieror,r,nik świetlicy szkolirej, kieror,vnik szkoły filialnej 300 zł - 700 zł
Girnnazja:

l) dyrektor szkoły |iczącej:
. do 5 oddziałór,v

9a0 zł* 1300 zl
, 6-9oddziałór,v

1I0ań-1500zł
o l0 - 18 oddziałór.v

fiOa zł - 1700 zł
, 19 - 27 addziałóvi

1500 zł - 1900 zł
ł 28 * 39 oddziałów

1700 zł - 220a zl :,

. :&*
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2) łviceCyrektcr
j 

) kiero,.vnik świetiic_v- szkoinei
5aC zł - 900 zi

400 zł - 800 z}

|r|r? ponadgimnrzjalne łł,sz;stkich
ł§ztałcenia us ta.łyiczn eg o {CKtTj :

ry*pów i cenlrum

1) dl.rektor szkoł1., d_vrektor CKU llcząc1,:
n clo 5 oddziałów,

l000z]* l400z}
, 6-9oddziałólv

l2ł)a zł - ] o00 zi
. 10 - i8 oddzia}ólv

14a0 zł - l800 z}

. ]9 - 27 oddzialow
1600 zł - 2000 zł

, 28 - 39 oddziałór,v
200a zł - 2400 zł

" 40 i rvięcej oddziałów
220a zł - 26a0 zł

2) r.vicedyrektor
600 zł - 1000 zł

3) r,vicedyrektor do spraw nriędzvnarodor.vej matury w

:_1Y11*, .1 odclziałami. realizu.l:ącymi program IB,wicedyrektol do spraw szi<olenia ,plno*,.go w szkołach
m istrzostl,va sportor,vego

400 zł - 1000 zt

4) ki erownik l,varsztatu szko 1 trego, ki erowni k
Iaboratorium praktycznej nau]<izawodu. kieror,vnik
prącovrni praktycznej nauki zar,vo cl u, ki eror,vni.k szko] ęniapraktycznego

5a0 zł - rcaa ń

5) easiępca kiercrł,nika I/aIs7tatu szkolnego

P]a cółvki oślł iatolyo-łvycholvałvcze:
300 zł - 7a0 zł

l000zł -?400zł
I) dyrektor Pa}acrr Młodzieży, dyrektor pozaszkolnej

placówki specjalistycznej, ciyr.ekto. r.rpół,, placór,vek
o ś,,vi atovł o - vrycho rval,v czy ch,, d yrek t o r' ru,i, to* r. go
Ogniska Artystycznego

2) dYrektor międzyszkolnego ośrodj<a spolto}vego , uor;;'rroa;dyrektol młodziezowego dotntikultury

3) dyrektor ogniska pracy pozaszkoine.j. clyrektoL ogrocltljordanorvskiego, dyrektór szkolnego sc]ironiska
młodziezowego

600 zł - i000 zł

4) r,vicedyrektor Pałacu Młoć,zieży, lvicedyrektor
pozaszkolnej placółvki specjalistycznej, ruir.nyi.r,io,

::.j:1^,. placówek 
.oświatowo-r,vyclrowu*.rl.i,tvicedyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego,

wicedyrektor rnłodziezolvego Jomir kulttrry

400 zł - 800 zł

,-,-&.#{B



5) kierownik działrt, kierownik pracołvni ZOa zł - au} zł

Piacółvtłi doskonelenia nau czycieli

1) dyrektor

ż) nauczyciel - konsultant

l!!}odzieżorvt ośrodki socjoterapii
rnłodzieżołve ośrodki lvycholvalvcze
szkoinyc}i:

i) clyrel<tor

bez szkoĘ,
b*z oddziałółł

1000 zł -24aa zł

60a zŁ - 12a0 zł

800 zł - 12a0 zl

2) r,vicedyrektor 300 zł - 600 zł

Specjalne ośrodki szkolno-rvycho,wałycze lv fym InsĘtut
Głłrchoniemych, nlłodzieżołłe ośrodki łvychołvałvcze,

młodzieżorve ośrodki socjoiferapii, zespóI placórvek

opiekłrńczo-rvych ołvaw czych, Zesp ół Pla cółvek Szkolno-

Rełva]id acyj no - ]vYych ołv arvczycŁr ;

1)dyrektor:

c do 6 oddziałór,v 800 zł - 1200 zł

o 7 - 15 oddziałór,v 1100 zł * Aaa zł

e L6 -24 oddziały AOa zł - 1800 zł

a 25 i więcej oddziałólv 170azł-?400 zł

2) wicedyrektor 600 zł - i000 zł

3) kierolvnik internatu 300 zł - 800 zł

.aE Bursy, internafy:

1) dyrektor bursy, 600 zł - 1000 zł

18

2) ł,l icedyrektor bursy, kierownik internatrt

Foradnie psycbologiczno-pedagogiczne:

1) dyrektor

o do 13 etatów,pedagogiczrryclr

c 14 - 25 etatówpedagogicznych

" 26 i więcej etatów peclagogicznych

300 zł - 600 zł

1000 zł - 1200 zł

i l00 zł - 1300 zł

2aa zł - l{t)a zł

2) r,vicedyrektor 300 zł -700 zŁ



11 Cantrum Kszta}cenia Prakfyczn ego :

1) dylektor 1000 zł - 2000 zł

2) w,icedyrektci 60a zł - 1000 z]

,l-
1!

3) kierołvnil( }varsztaii"l

Doradca mełodyłzny

\}y,chołłałvca od dzialu pruedszkolilego :

3aa zł - 800 zł

500 z1 -Iaaa zi

50 zl* 100 zi

lVycholvalvca kiasy:

o szkołypodstar,vor,vej 50 zł - 150 zł

o gimnazjum 50 zł*250 zl

14

l3

o szkołIF.onacl9imnazjalnej

Opiekun stażu fieden staĘ,sta)

Placółvki opiekłlń czo-łvychowałvcze

1) dyrektorcałodobowej placówki opiekrrńczo-

lłycholvawczej typu socj aiizacyjnego
i interwerrcyjnego

5a zŁ - żOa zł

100 zł

500 zł - i000 zł

2) lvicedyrektor całodobolvej placówki opiekuńczo-

wychoi.var,vczej typrr socj a1 i zacyj ne go

i interwencyjnego
400 zl - 800 zł

3 ) dyrsktor p,cgotor,.;ia op i ekrrńc ze go l icząc e go ;

o do 30 miejsc 5a0 zł - 90a zl

n od 30 do 90 miejsc 60a zł - 1 100 zł

4) łvicedyrektor pogotor,via op ielcuńcze gcl 40a zł - B00 zł

5) kieroiłnik ogniska lł,yclrow,ar,vczego, hostelu, lrotelikri 2aa zł - 500 zł

i internatu

2, Maksynialna stai.vka doc]atku funltcyjnegc dla ciyrektora zespołu szkoł lrrb
placórvek, * ikłud których r,vclrodzą szkoły ponadgimnazjalne, moze być zwiększorra

maksymalnię o 2a%. Zwiększerric tnaksymalnej starvki do<1atku furrkcyjrTego nie ogranicza

nozlirvości przyznatliadodatkrr określonego rv ust, 3,

3, Doprrszcza się z,,viększenie maksymalnej stawki dodatkrr firnkcyjnego nie lvięcej

niż ż 5% d 1 a d yrekto r a za r ęa|izacj ę zadań do d atko rłych,

+. sroĆki na dodatki furrkcyjne dla r,łyclronvalvcó!.i, o których molva r.v ust. 1 lp. 13.

plani_rje się na dany rok budzetowy i.v wysokości nie wyzszej na jeden etat niz:

i; w przeaszkolach -B0 zł, ale nie więcej niż |60 zł na addzial;

2j łv szkołach podstawoŃ.h - 1ż0 zł;
3) r.l, gimnazjach *200 zł;



4) ,r,.57],,_3j3ch pcnnCgi:nną,ja.ln.vch - 770 z't.

§ .+. i, Środki na dodaiki funkcyjne plantije się lv ł,;ysokości nie niższej, niz kwota
.,,v_v.nikająca z sumowania iloczynor,v liczby- osób i odpoiviadającej in średniej wl'sOkoŚci

ciodatkł, dla kazdej grupy rvyodrębnionej rv § 3 ust, i.
?, prawo do 

- 
dodatku fl_rnkcyjnego por,vsiaje od pier,,,,'szego dnia miesiąca

naslępującegO pomiesiącu, i.v ktorym nistąpiłc po,,vierzenie funkcji, a jezeli polvierzerrie

ftrntóji nastapiło pierlvszego dnia miesiąca - ocl tego dnia,' 
3, Wysokóse doauit., fuirkcyjnego tlstaia się na czas oitreślony rrie clluzszy niz jeclen

,^! - ^-l.^l,--.lLJK 5j-{-Ui.li,v.

4, }rlaLrczyciel, któremu powierzono stanowisko kięrownicze na czas określony. traci

pra!\,o do dodatkri funkcyjr-rego i trply,,.,,,em tego okresu, a lv razie lvcześniejszego odwołania*

i końcęnr rniesiąca, ,,u i,ioryur, naitąriło ocir,vołatrie, a jeżeli odlvołanie nastąPiło Pierr,vszego

dnia miesiąca - od tego clrria.

5. ńodatelt iunkcyjny nie przysłLrgrrje od pierr,vszego dnia miesiąca nastęPryącego

po nriesiącu, rv którym- nuu.ry.i.i zaplrzestał pełnienia obol','iązkółv, do których

jest przypisany tęn dodatek, a jezeli zaprzestanie pełnienia oborviązkor,v nastąPiło

oci pierlvszego dnia miesiąca - od tego dnia,

6. !ńedyrektorowi zastępującenru nieobecnego clyrektora szkoły przysłilgr,rje dodatęlt

fuŃcyjny wediug stawki t ńtóne3 clia dyrektora przedszitola, szkoły i placółvki,

oo piiriurr.go Ónia miesiąca kaienclarzołvego następującego po jednyin miesiącLr

zastępowanial'ieobecnego dyrektora. ,:_
7, Nauczyciele, którym powierzono obolviązki kierorvnicze \ry zastępstwie, maJą

prawo do dodaiku iunk.yinego r,vedłrrg stawki ustalonej dla danego stanol,viska

tieronuniczego, od pierlvszego dnia miesiąca następL{ącegO po trpłylvie miesięczrrego okresu

pełnienia obowiązkow na danym stanołvisku,

8. Uprawnienie, o którym lnowa .,v ttst, 6 i 7, lłlgasa z pierrvszym drriem miesiąca

następrrjące§o po miesiącu, lv któryrn zaprzestano pełnienia obolviązków na danym

stanowisku

Rczclzial3
Dodatek nioĘłvacyjny

§ 5.1. Dodatek motyrvacfiny nauczycielowi, ptzyznaje dyrektor przedszkola, szkołY

i placoivki, a clyrektoro*ł pońrzkola, szkoły i placólvki _ prezydent m.st. Warszawy,

rritalając jego wysokośc oTazokres, rra jaki został przyzr;any-

ż. Doclatek motyrffacyjny dla doradcy tletodycznego przyznaje dyrektor przedszkola,

szkoły i placówki, w ttore;-jeit zatrudniony po zasięgnięcirr opirrii BiLrra Edirkacji Urzędrr

m.st. Warszawy.
3. przy rrstalanirr v;ysokości dodatku motywacyjr:ego dia nauczycieli, rv tym doradcór,v

nreiodyczny ch, należy brać pod u\,vagę:

1) osiągnięcia l,v reaiizoooonynr plocesie ciyclal(tycznynl, a lv szczegÓlnoŚci wYniki tlczniórv
-uu 

nń.., z rrwzględnięnienr rózrricy uzdolirieri ucziriólv oraz l'larunków oLganizacYjnYch

i społecznych;
2) dii ałania r,vychorvawczo_opiekuńcze, a w szczegó lności :

a) lvspieranie uczniów o specjaln;,,ch potrzebaclr edultacyjnych,

b) umiejętne iozlviązyi.vanie problernów w}chor"u"r..r.n l}czlliÓw lvewspołPracY' 
z innymi nauczycielami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi,

c) ksztaitowarrie poitawy etycznej, obywatelskiei i patriotycznej;



3) 1,\,,plcr,li3.dza::ii innowacji i ncwatorslwa. pedagogicznego, sk_utkrgąc;lch efektami

lv procesie kształcenia i rr;ichol..,.a?Ia oraz ciziałania skutkrrjące jalcościorv7m rozr,vojem

§l,§U]y,

4) inC,lwidLralną pracę z uczniami wybitnie zciolnl,mi prz;rgotcrłtrjącymi się clo olimpiad

i konkursór.v przeCmiotoiłych oraz dziaiania zmierzające do rozwija.i,lia p,;złz ttczniólv

ukieruŃ or,vanyc h zainteiesołvań i trzdo l nień ;

5} zaangażawanię ,,v realizację zadń i cz,vnności dodatko1,1,ych, takiclr jak:

a) irdział li organizołvaniu imprez i uroczystości szkolrrl,ch,

b) rrdział rv pracach komisji przednliotor,łych i innych zespołór,i,

c) opiekor.,,iti:ie się sał:orządem rrczniowskin l,:Łr innyni orgalizacjarni '-icznio',vskimi
działającymi na ierenie szkoły,

cl) lvspóĘraca ze środowiskiem lokain.vm olaz inne zadania lvykorryr.vane na rzecz

rtczniór,v,

e) udział rv realizacji projektów nrięclzynarodołvyclr;

6) wypełniarrie zadari i obolviązlców, a w szczególności:
a) podnoszenie umiejętności załvodol.vyclr i wzbogacanie ,,.,łasrrego l,rratsztatu pracy,

b) izetelne i terminowe r,vyr,viąz.yłvanie się z obo..viązkór,v oraz p:zestrzeganie dyscyplinY
pracy,

c) systenratyczne i efektywne pruygotor,vyr,vanie się do zajęć,

d) prawidłołve prolvadzenie dokumentacji szkolnej, lv tym pedagogicznej.

e) łnałose o estetykę pomieszczęń otaz o stan pomocy dydaktycznych i urządzeń

szkolnych;
7} realizo^łanie lv szkole zadań eclrrkacyjnych i wycholvawczych, wynikających zprzyjętej

potiiyki edukacyjnej, a w szez,ęgólności:

irl uktyoune dzialanie znrierzające do tlvorzenia dodatkowej oferly edrrkacyjnej

i tychowawczej w szkole,
b) zachęcarrie uczniów do korzystania z poszerzonej oferty edukacyjnej,

c) rrdział w organizołvaniri międzyszkolrrych zĄęc pazalekcyjriych, ukierunkorł'anych na

. rozwijaniezainteręsorvań uczniółv,
ci) rvspieranię ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

a. Prz1, ustalaniur ,"vysokości ,lodatl.:u moil,v;acijnego clir di,rektorl szkoł1' nalezy bLac

pod uwagę jakość prac zwięanycll z powierzonynr stanow,iskiem kierorrłriczym,

aw szczęgolności:
1) dbałoić o jakość pracy przedszkoia, szkoły i placówki zgodnie z załażęniami poiityki

edlikacfnej m, st. Warszawy;
2) organlzólvanie pracy przedszkola, szkoły i placor,vki zapewniające bezpieczne

i higieniczne łvarunki pracy uczniów oraz pracowrrikółv szkoły;

3) racjonalne gospodarołvanie środkani finansowymi łv ramach zatrvierdzonego planu

finansowego;
4) lvspółpra§ę z organem prorvadzącym;
5) integrowanie zespołu nauczycielskiego wokół wspóinych zadań,,

6) dbałość o infrastrr"rktrirę przedszltoia, szkoły i placówki;

?) prowaclzenie działań ne tzęęz społeczrrości lokalrrej ;

8) współpracę z instl,trrcjami i organizacjami r.vsponragającynri realizację plogramu

dydaktyczno - wychor,va}vczego szkoły;
9) udział lv projektach europejskich i orgarrizację lvspołpregy z zagranicą.

5, Za przygotowanie oraz rea}izację projektól.v edukacyjnych finanso,.r,anych

z fl"rndrrszy europejskiclr dopuszcza się zwiększenie doclatku motyr,vacyjnego nallczycielonr

koordynującyrn realizację projektu, w tyn.r dyrektororn, nie r.vięcej jednak niż o 1009ó

nraksymalrtej stawki dodatku nrotywacyjrrego. Zwiększenie dodatkrr jest możliwe wryłącznie



w sYtuacji niepobierania łvynagrodzenia z tytułu realizacji projektów finansowanyclr
z funduszy europejskich lub rówrrowaznych, .

6. DoPuszcza się zwiększerrie nraksymalnej stawki dodatku lrrotywacyjnego dla
clYrektora, za WzOroWe zaruądzanie przedszkolem, szkołą i piacówką oraz uzyskiwanie przez
szkołę znaczącYch efektów $| pracy dydaktycznej iub opiekuńczo-r.ryclrowarvczej, nie więcej
jednak niż o 50o/o rnaksyrnalnej stawki dodatku motywacyjnego.

§ 6,1. Srodki na dodatki rnotywac5,jne dla nalrczycieli, z lłyłączeniern narrczycieli
pełniących funkcje kierorvrricze i doradców rnetodycznych, planuje się w danylrr roku
budeetowym w wysokoŚci na jeden etat średrrio do 15%, jednak nie nlniej niż 50ń,
ogłoszoiregc ptzez Prezesa Głółiłrego Urzędu Statystycznego, przeciętiiego wynagrodzenia
nriesięcznego i.v sektorze puedsiębiorstw, bez wypłat rragród z zysku, w nriesiącrr glr"rdniu
roku ponrzedzaiaceso.

2. Srodki na dodatki
i doradców metodycznych,
o ktorycli mowa w ust, 1,

motywacl,jrre dla nauczycieli pełniących ftlnkcje kierownicze
plarruje się w danynr roku budzetonynr poza pulą środków,

3. WysokoŚĆ dodatku motyr,vacyjnego ustala się od 1 zł do 1200 zł miesięcznie.
4.. Srodki przeznaczone na dodatki moti,rryącfirre przekazane do plarrów finarrsowyclr

przedszkola, szkoły i placówki tnogą być przez organ plowadzący okresowo zrł,iększone, nie
więcej niZ o 1000ń, zarłl,bitlre osiąrrięcia i znaczny rł,kład pracy nauczycieli rv rozwój
przedszkola, szkoły i placórłłi,

5. Dodatek motyłvacyjny w ninimalnej rł1,,sokości przyznaje się kazdemu
nauczycieiowi z rłyjątkiem nauczyciela, który nie spełnił ogólnl,ch r,r,arunków przyznawania
nauczycielorrr dodatku motylvacyjnego przewidzianych w § 6 razporządzenia Ministra
Edukacji i Spońu z dnia 3l stycznia 2a05 r. r,v sprawie rł,ysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczlzgię]j, ogólnych r,varunków przyznawania dodatków
do u,ynagrodzenia zasadniczego oraz ulłlagradzania za pracę w dniu w-olnym od pracy
(Dz. U. Nr 22, poz. 18i, zpożn. zm.).

6. Dodatek motywacyjny ptzyznaje się na czas oi<leśiony nie ltrótszy niź 3 miesiące
i nie dłuższy niZ jederr rok szkolny.

Rozdział 4
Dodatek za rvarunlii pracv

§ 7. 1. Nauczycielom prowadzącylrr:
1) zajęcia rewalidacl,jno-wychowavłcze z dziecmi i młodzieżą upośledzonl,mi umysłowo

w stoplriu głębokinr;
Ż) zajęcia dydaktyczne i rłl,chowarł,cze \Ą. specjalnych przedszkolach (oddziałach)

i rł, szkołach specjalnych;
3) badania psychologiczne i pedagogiczne, tv tl,m badarria logopedl,czne, udzielanie dzieciom

i młodzięzy potllocy psychologiczrro-pedagogicznej, lv tym pomocy logopedyczrrej,
PomocY w tyborze ltielunku kształcenia i zawodu, a takze udzielanię rodzicoln
i nauczycielom pomocy p§},chologiczito-pedagogicznej związanej z ltlig|611,anienr
i kształceniem dzieci i młodziezy w poradniach psychologiczno-pedagogicznl,ch oraz
w innyclr poradni ach specj al i st5.czn.l,,cir ;

4) zajęcia rłychowarł,cze bezpośrednio z r-lychor,vankanii lub na ic]r rzecz w placówkach
opi ekuliczo -wychou,awczych ł.ł,sparcia dzi ennego

- Przysługuje dodatek za warunki placy ul \\:ysokości 20% u,ynagrodzenia zasadniczego.
rvedług staą'ki osobistego za§zęrego\Ą,ania. proporcjoilalrrie do i]ości przepi,acowan_llcll fl,-,;.

2. Nauczycielom prowadzącl,n: :
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ośrodkach sz1(olnc-,/.7chcr,var,vczych (w t.v-m rł interiiaiach) ora7 tv

.,, ._-.i"l_,,,.L?? J|vYsił.\/ 9_]

młOdziezOiirych
ośrodkach sOcj oterapii ;

2) zajęcia wycho}valł,cze bezpośrednio z !Ę,chol/yankami lub na
opiekuńczo-wycho\.ralvcz},ch typr,l socj alizacyjnego ;

ich rzłcz lv placór,ułach

3) zajęcia dydaklyczne lł szkołach i vi piacówkach opiekiińczo-łl,.v-choivawczl.ch
- Przi/sługuje dodatek za 1varunki pfacy $i r,,,ysokości 30% lvyrragrodzenia zasaclniczeqo,
wedłi-rg stalvki osobistego zaszelego$iania, ploporcjonalnie do ilościplzepracolvanych clni.

3. Naucz,vcielom prowadzącym :

1) zajęcia dyCakti'czne,.i,s]](ci3ch l.,,nłcCzieżcl,,i,ch ośrodj<a;h "li,chc,.l.ał,c;;.,ch:2) zajęcia lvychowarvcze bezpośrednio z rłychowankami lirb na ich rzecz \y piacói,vkach
opiekuriczo-1vyclrowałvczych typu interrvencl,jnego orazw placólvkach lvielofunkcyjnyclr
lv grttpach interr,vencyj iryclr

- przysługuje dodatek za lvarunki pracy w rvysokoś ci 40% wynagrodzenia zasaclnicze_go,
łvedłu-9 stawki osobistego zaszeregolvania, proporcjonalnie do ilościprzepracol!,anych clni,

4. Nauczycielom prowadzącynr zajęcia lvychowawcze bezpośredrrio z 1,lłychowankanii
lub na ich rzecz r,v młodziezo.,.vych ośrodkach wychor,varvczych przysługrrje clodatelę za
warunki pracy lv rvysokoŚci 55% łvynagrodzenia zasadniczego, l,vedług stalvki osobistego
zaszerego}vania, proporcjonainie do ilości przepracowanycir dni,

5. Nauczyc ielonr pror,vadzącym :

I) zajęcia dydaktyczne ',v języltri obcym lv szkołach z obcynr językiem wl,kładowym,
z vł_,v,j ątki em zaj ęć pro,.,,adzonych pTzez nauęzyc ie l i j ęzyk a ob ce g o ;

2) zajęcta dydaktyczne r.v szkołach, ,"v których zajęcia sąprowadzone dli.rtjęzycznię araz
pTzęz nauczycieli danegojęzyka obcego lvocldziałach dwujęzycznych oraznauczycielom
danego języka obcego prolvadzącyrn zajęcia dydaktyczne w oddziałach dwr_rjęzycznych

- przysługLtje dodatek za warmki pracy r,v łvysokości 50% stalvki godzirrowej za k6p;dą
godzinę zajęć realizovvaną lv tych r.varr-rnkach.

6. Nauczycieiowi prolvadzącemrr zajęcia dydaktyczne łv oddziałach klas realizrljących-ogram "Międzynarodowej'Matlry" z przedrniotów objętych postępowaniem
;zaminacyjnym przysłrrguje dodatek za lvarunki piacy r.v rvysokości 100% sta.ł]<i

,rrlzi,.,r...oi =. |.-.+A^ .--.|-i*- -.:=.( *_-l;- ,=, +.,^'l. ,,.^..,,..l.^ ^!^,w9!tlrvYvvJ Łq l\l(Łgt Evu4rrIt aąJt! l!4rraVv}orlą Vv iJVr1 vYcllLt.ill\auli.

§ 8. }rtrarrczycieiom placującyrrr r,v uciązIi,"vych warunkaclr przysługuje dodatek
Za warunki pracy lv wl,sokości n% star,vki godzinowej za kazclą godziłrę zajęc
realizowanych lv tych lvarunkach.

§ 9. Star.vkę godzinor.vą o której rnov/a ,,,v § 7ust,5 l 6 otaz SS 8, ustala się dzieląc
przyŁnaną nauczycielowi star.łkę wynagrodzenia zasadniczego przez nriesięczną liczbę
godzin tygodniowcgo obowiązkowego r.vynriaru godzin, odpor.viedrrio dla rrstalonego rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowalv czych lrrb opiekuri czych realizowany ch przez nauczyciela,

§ 10.1. W razie zbiegu prawa do dodatkrr określonego w § 7 i § 8 nauczycielowi
przysłrrgrrj e prawo do wszvstkiclr clod atkórv.

2. Dodatelc za rvarunki placy pfzysługrrje w okręsie ,,vykonylvania pracy, z którą
clodatek jesI zwięany oTaz w okresie rrielłykonywania pracy, ża lctory przyshrguje
i,i,ynagrodzeni e ] i czone j ak za okres nrl opl1 l.vyp o cz}nl<o r,vego.

Rozciział 5



lVr"nłor"nr]lpnig zł onłlzinł,nnnlrlrwł,miqrnrvo i onńzinrr rlnyąłntrł,h zł<fonłtt:

§ 1i.i, \Yynagrodzenie za jeclną godzinę ponad,riynrii}r0l,y,ą iub jedną godzinę
cOreŹnego Zastępstl,va naliczycieia oblicza się dzieląc pizyznaną na.ucz;r,cielor,l,i starvkę
\\,l/nagrodzenia zasedniczego (łącznie z clodatkiem za l,r,arilnlti pracy. jezeli piaca rv tej

godzinie zostala zrcalizowana w lvalLlnkach Liprawniającvclr do dodatkLr za rvarltnki plac},)

pfzez miesięcztlą liczbę godzin tygodrriolvego obo§,iązkorvego rvymiaru zajęć. odpolvieclnic
dla u§talonego rodzaju ząęć dydaifiycztlych. r,vychorvai.vczl,ch lub opiekuriczy-ch,

tea,lizor,vanych v; ra.na.ch gcdzin pcnaCr,r;1lni3IoT./ch ltlb Cclaźlego z3s|ęps|,ł,a nlucz;lci:la.
2. Dla naucz.vcieli realizLrjących tygodniowy obow,iązkołvy* lvymiar godzin. ltstalony

napodstawię ar1.42 ust. 4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. " Karta lrlauczyciela,
rvyliagroclzęnie za jedną godzinę dolaźrrego zastępstr.va oblicza się dzieląc przyznar]ą

nauczycielol,vi stawkę r,lynagrodzenia zasadniczego (łącznie z clodatkiem za waruŃi pracy,
jeżeli praca w tej godzinie została zrealizorvana w warunkach rrpralvniającycir do dodatku

za łvarunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin realizor,vanego lvynriarrr zajęć.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadurymiaror.vą i jedną godzinę cloraznego

za§tępstwa nauczycięla, realizującęgo zajęcia dydaktyczrre, r.vycholvawcze i opiekuricze
lv róznym tygodniowym łłymiarze godzin,,w tym lólvtriez za godziny przeplacowane przy

przeprowadzaniu egzanrinór,v maturainyclr rntnyclr i pisemnych, oblicza się dla zajęć,

r,v zakresie ktorych godziny są realizowane.
4. Miesięczną iiczbę godzin obolł,iązkolvego ]ub realizorvanego rłymiaru godzin

nauczyciela, o której mołva w ust. 1 i 2, uzyskuje się mnoząc tygodniolrry obowiązkowy
wynriar godzin przez 4,16, z zaokrryLeniem do pełnyclr godzin rv ten sposób, że czas zajęć

do C,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Przepis ust. 4 nie dotyczy godzin ponadwymiarowych realizowanych w kształcęnil.t

zao czny rn i placół.ice kształcenia na o dle g}oś ć.

§ 12.1, Dia ustalenia rvyrragrodzenia za §odziny ponadlvymiarowę rv tygodniach,
w których płzypad,ają Cni ltspl,arvicdlil,,,ione,j tlieobecności rv prac;, naucz;,ciela l,.rb dni

Llstawowo woine od pracy, r,v tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą
w środku tygodnia, za pod§tawę ustalenia |iczby godzin ponadr,,ymiaror,lych przyjmuje się
obowiązkowy r,łymiar zajęć pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lrrb l/4, gcly dla nauczyciela
ustalono czterodnior,ly tydzień pracy) za każdy dzień rrsprawiedliłvionej nieobecriości
w pracy 1ub dzień ustawowo wolny od pracy,

2. Liczba godzin ponad*ymiaro,,vyclr, za które plzysłrrgrrje wynagroclzenie łv przypadku,
o którym mowa w ust. 1, nie ntoze być większa ntż |iczba goclzirr przydzielonych w planie
organizacyjnym,

Rozdział 6
Nagrody ze specjaln€go funduszu nagród

§ 13. Nagroda za osiągnięcia dydalttyczno - wychowałvcze pruyznawana jest

rv łlysokości:

l0



1] od d',lukrotności do trzykrołności lu.l,na.gioclzelia zasaclnlczego na,lcz;n,ciela
clyplonowanęga z Ę,,tułem zawodo,,r.,vm tlragistra z przygatowaniem pedagcgicatym -
lv przlpadi<u nagroCy Prezydenta m.st. Warszaq,.y;

2) do dwrrkotności wynagrcdzenia zasadniczego nauczl,ciela dyplomolvanęgo z tyiułem
z*wodor,,,1,m magislra Z plzygotor,vaniem pedagogrcznym * w p|z.vpad1.:u nagrod;.
Burmistrza, Dyrektora Biura EdLrkacji lub Dyrektora Birira Polityki Społecznej;

3) c1o jednokotności wynagrodzenia zasadniczego naucz,vciela nrianowanego z ty,tulem

zar,..,odoł.,ym magisiia z przygotorvanienl pedagogicznym - r,v prz1,,paclicrr nagrocl
przyzna\.van ych przez ciyrekiora szko}y,

§ 14. }Iagrody mo*eą byc przyznane z okazji:
1) Dnia Edukacji Narociowej lrrb Drria Pracownika Socjainego;
2) z,akańczerria roJ<u szkohtego;
3) irurych w ńny ch okol iczności,

§ 15. Nagroda wypłacana jest nie późnlej niZ 30 dni oc1 dnia poinformol,vania
nauczyciela o przyznaniu nagrody.

il
ll


