
UCHWAŁA Nr XXVII-149/09 
Rady Gminy Purda 

z dnia 27 marca 2009 r. 
 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy oraz mieszkaniowego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 

nagród Wójta Gminy i dyrektora szkoły nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych 
przez Gminę Purda. 

  
Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z 
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 
r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218  i Nr 
220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, 
Nr 80,  poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, 
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 
1369 i Nr 247, poz. 1821;  z 2008 r. Nr 
145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz  z 
2009 r. Nr 1, poz. 1) Rada Gminy Purda 
uchwala, co następuje:  
  
§ 1. Ustala się regulamin określający 
wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy oraz mieszkaniowego, sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród Wójta Gminy  i 
dyrektora szkoły nauczycielom przedszkoli 
i szkół prowadzonych przez Gminę Purda.  
  
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest 
mowa bez bliŜszego określenia o:  
  
  1) szkole - naleŜy przez to rozumieć 
przedszkole, szkołę lub zespół szkolno-
przedszkolny, dla której organem 
prowadzącym jest Gmina Purda,  
  
  2) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy 
przez to rozumieć nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko dyrektora lub 
wicedyrektora jednostki, o której mowa w 
pkt 1,  
  
  3) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe 
oddział lub grupę,  
  

  4) uczniu - naleŜy przez to rozumieć 
takŜe wychowanka,  
 
  5) nauczycielu - naleŜy przez to rozumieć 
równieŜ pedagoga i innego pracownika 
pedagogicznego w szkole,  
  
  6) wychowawcy klasy – naleŜy przez to 
rozumieć równieŜ nauczyciela, któremu 
powierzono sprawowanie opieki 
wychowawczej nad oddziałem w 
przedszkolu,  
  
  7) rozporządzeniu – naleŜy przez to 
rozumieć rozporządzenie ministra 
właściwego do spraw oświaty i 
wychowania wydane na podstawie art. 30 
ust. 5,  art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 
ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U.  z 2006 r. Nr 97, poz. 
674 z późn. zm.), zwanej dalej „Kartą 
Nauczyciela”,  
  
  8) stawce wynagrodzenia zasadniczego – 
naleŜy przez to rozumieć wysokość 
wynagrodzenia zasadniczego ustaloną w 
tabeli zaszeregowania oraz minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego, o 
której mowa w rozporządzeniu – 
odpowiednio do stopnia awansu 
zawodowego i posiadanego przez 
nauczyciela poziomu wykształcenia,  
  
  9) tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin - naleŜy przez to 
rozumieć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin, określony w art. 42 ust. 3 
Karty Nauczyciela lub ustalony na 
podstawie art. 42 ust. 4a albo ust. 7 Karty 
Nauczyciela.  
  
 



Rozdział I 
Dodatek za wysługę lat 

  
§ 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje 
nauczycielowi za okres, za który 
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie.  
Dodatek ten przysługuje równieŜ za dni 
nieobecności w pracy z powodu 
niezdolności do pracy wskutek choroby 
albo konieczności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym 
członkiem rodziny, za które nauczyciel 
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z 
ubezpieczenia społecznego, a takŜe za 
okres urlopu dla poratowania zdrowia.  
  
§ 4. Nabycie prawa do dodatku za wysługę 
lat oraz wysokość stawki tego dodatku 
określa nauczycielowi dyrektor szkoły, a 
dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy Purda.  
  

Rozdział II 
Dodatek motywacyjny 

  
§ 5. 1. W kaŜdej szkole tworzy się fundusz 
na dodatki motywacyjne dla nauczycieli 
nie pełniących funkcji dyrektora szkoły.  
  
2. W budŜecie Gminy Purda tworzy się 
fundusz na dodatki motywacyjne dla 
dyrektorów szkół.  
  
3. Wysokość funduszu szkoły na dodatki 
motywacyjne dla nauczycieli nie 
pełniących funkcji dyrektora, określa 
kwota 120 zł pomnoŜona przez liczbę 
miesięcy funkcjonowania szkoły oraz 
liczbę etatów pedagogicznych, z 
wyłączeniem etatu nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko dyrektora.  
  
4. Wysokość funduszu Gminy Purda na 
dodatki motywacyjne dla nauczyciela, 
któremu powierzono stanowisko dyrektora 
określa kwota 300 zł pomnoŜona przez 
liczbę szkół oraz przez liczbę miesięcy 
funkcjonowania szkół prowadzonych przez 
Gminę Purda.  
  
§ 6. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje 
nauczycielom dyrektor szkoły, a 
nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko dyrektora – Wójt Gminy 
Purda.  
  
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, 
przyznawany jest na okres nie krótszy niŜ 
3 miesiące i nie dłuŜszy niŜ rok  
kalendarzowy.  
  
§ 7. 1. Stawkę dodatku motywacyjnego 
ustala się kwotowo.  
  
2. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku, o 
którym mowa w ust. 1, po przepracowaniu 
co najmniej 4 miesięcy w danej szkole.  
  
3. Nauczyciel, któremu powierzono 
stanowisko dyrektora szkoły nabywa 
prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 
1, po przepracowaniu co najmniej 4 
miesięcy na tym stanowisku, z 
zastrzeŜeniem ust. 4.  
  
4. JeŜeli stanowisko dyrektora szkoły 
zostaje powierzone nauczycielowi, który 
do dnia otrzymania powierzenia był 
nauczycielem tej szkoły, to nauczyciel ten 
w okresie od dnia powierzenia stanowiska 
do dnia ustalenia nowej stawki dodatku, 
otrzymuje dodatek motywacyjny w stawce 
takiej jak przed powierzeniem stanowiska 
dyrektora szkoły.  
  
5. Z zastrzeŜeniem § 9 wysokość stawki, o 
której mowa w ust. 1, nie moŜe być 
wyŜsza niŜ 25% stawki wynagrodzenia 
zasadniczego.  
  
§ 8. 1. Dyrektor szkoły, ustalając wysokość 
stawki dodatku motywacyjnego, jest 
zobowiązany do przestrzegania 
szczegółowych warunków przyznania 
dodatku określonych w ust. 2, 
uwzględniając specyfikę szkoły 
wynikającą z jej wizji, programu i typu.  
  
2. Do szczegółowych warunków, o których 
mowa w ust. 1 naleŜą:  
  
  1) ocena pracy nauczyciela,  
  
  2) osiągnięcia dydaktyczne nauczyciela, 
w szczególności:  
  



a) stosowanie nowatorskich metod pracy z 
uczniami,  
b) przygotowanie i udział uczniów w 
konkursach, olimpiadach i zawodach 
sportowych,  
c) udział w tworzeniu i doskonaleniu 
wewnątrzszkolnego systemu oceniania 
uczniów oraz przestrzeganie tego systemu,  
d) wspieranie i praca z uczniami mającymi 
trudności w nauce,  
e) prowadzenie zajęć i wykonywanie prac, 
za które nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie,  
f) osiągnięcia uczniów;  
  
  3) osiągnięcia wychowawcze i 
opiekuńcze, a zwłaszcza:  
  
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb 
i problemów uczniów,  
b) prowadzenie róŜnorodnych form 
działalności wychowawczej,  
c) współpraca z rodzicami ucznia,  
d) współpraca z osobami i instytucjami 
wspierającymi proces wychowawczy,  
e) doskonalenie umiejętności 
rozwiązywania problemów 
wychowawczych występujących w grupie 
rówieśniczej,  
f) realizacja programu wychowawczego,  
g) realizacja programów profilaktycznych 
oraz promujących zdrowie,  
h) tworzenie i realizacja własnych 
programów wychowawczych;  
  
  4) przestrzeganie statutu szkoły, prawa 
wewnątrzszkolnego oraz zarządzeń 
dyrektora, a takŜe:  
a) systematyczne i zgodne z wymogami 
prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, 
związanej z przebiegiem nauczania i 
innymi zadaniami powierzonymi przez 
dyrektora szkoły,  
b) zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w 
czasie zajęć organizowanych przez szkołę,  
c) udział w pracach komisji 
egzaminacyjnych;  
  
  5) zaangaŜowanie w pracę na rzecz 
szkoły i społeczności lokalnej, w tym:  
a) dbałość o stan techniczny powierzonego 
sprzętu i mienia,  

b) udział w organizacji imprez szkolnych i 
środowiskowych,  
c) uczestnictwo w pracach organizacji 
pozarządowych, społecznych i innych, 
których celem jest działanie na rzecz dzieci 
i młodzieŜy lub nauczycieli i innych 
pracowników szkoły,  
d) udział w pracach komisji problemowych 
lub zespołach powoływanych w szkołach,  
e) kreowanie dobrego wizerunku szkoły i 
dobrej atmosfery pracy;  
  
  6) realizacja innych niŜ wymienione w 
pkt 1- 5 zadań statutowych szkoły.  
  
§ 9. Stawkę dodatku motywacyjnego 
nauczycielowi, któremu powierzono 
stanowisko dyrektora szkoły ustala się w 
wysokości nie wyŜszej niŜ 45% stawki 
wynagrodzenia zasadniczego.  
  
§ 10. Wójt Gminy Purda przyznaje 
dodatek, o którym mowa w § 9 
uwzględniając przede wszystkim:  
  
  1) współpracę z organem prowadzącym,  
  
  2) osiągnięcia szkoły w pracy 
dydaktycznej i opiekuńczo-
wychowawczej,  
  
  3) ocenę pracy,  
  
  4) przestrzeganie prawa oświatowego,  
  
  5) przestrzeganie dyscypliny budŜetowej,  
  
  6) zaangaŜowanie w pracę i 
wprowadzenie innowacji,  
  
  7) pozyskiwanie środków 
pozabudŜetowych,  
  
  8) promocję szkoły,  
  
  9) prawidłowe i skuteczne dbanie o 
mienie, inwestycje, stan techniczny i 
remonty,  
  
10) poziom przestrzegania przepisów bhp,  
  
11) sprawowanie nadzoru pedagogicznego.  
  



§ 11. Dodatek motywacyjny pomniejszany 
jest proporcjonalnie za dni nieobecności w 
pracy spowodowane chorobą, 
koniecznością osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym 
członkiem rodziny oraz za okres 
pobierania zasiłku macierzyńskiego.  
  

Rozdział  III 
Dodatek funkcyjny 

  
§ 12. 1. Dyrektorom szkół oraz 
nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko wicedyrektora lub inne 
stanowisko kierownicze przewidziane w 
statutach szkół, przysługuje dodatek 
funkcyjny.  
  
2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ  
nauczycielom, którym powierzono 
sprawowanie funkcji wychowawcy klasy 
lub opiekuna staŜu.  
  
§ 13. Dodatek funkcyjny dyrektorom 
przyznaje Wójt Gminy Purda, a innym 
nauczycielom zatrudnionym na 
stanowiskach, na których przysługuje 
dodatek funkcyjny, dodatek ten przyznaje 
dyrektor szkoły.  
  
§ 14. Dodatek funkcyjny o którym mowa 
w § 13 przysługuje równieŜ nauczycielom, 
którym powierzono obowiązki kierownicze 
w zastępstwie. Z zastrzeŜeniem § 15 prawo 
do dodatku powstaje od pierwszego dnia 
miesiąca po upływie jednomiesięcznego 
okresu pełnienia zastępstwa i gaśnie z 
pierwszym dniem miesiąca następującego 
po zaprzestaniu pełnienia tych 
obowiązków.  
  
§ 15. Dodatek w stawce ustalonej dla 
dyrektora szkoły przysługuje 
wicedyrektorowi szkoły od pierwszego 
dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po 3 miesiącach zastępstwa.  
  
§ 16. Dyrektorom szkół oraz 
nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko wicedyrektora lub inne 
stanowisko kierownicze przewidziane w 
statutach szkół przysługuje tylko jeden 
dodatek, a w razie zbiegu tytułów do 

dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych 
przysługuje dodatek wyŜszy.  
  
§ 17. 1. Wysokość stawki dodatku 
funkcyjnego dyrektora szkoły jest 
uzaleŜniona od zadań szkoły i oceniana 
jest w skali punktowej ujętej w tabeli:  
  
  

 
Arkusz do naliczania dodatków funkcyjnych dyrektorom szkół 

prowadzonych przez Gminę Purda 
 

Lp. zadanie Standard/wskaźnik 
Liczba 

punktów 
do 2 1 

od 3 do 6 2 

od 7 do 12 3 
Liczba oddziałów 

w szkole 

12 i więcej 4 

do 50 1 

od 51 do 
100 

2 
Liczba uczniów 

w szkole 

101 i więcej 3 
stołówka 3 

wydawalnia 2 

catering 
 

1 

Organizacja 
wyŜywienia 

brak 0 
do 10,00 1 

od 10,01 do 
15,00 

2 Liczba etatów 
pracowników 

15,01 i 
więcej 

3 

1 1 

2 2 

1. 
Organizacja 

szkoły 

Liczba budynków 
w zarządzie 

3 i więcej 3 

do 5,00 1 

od 5,01 do 
15 

2 
Liczba etatów  

Pedagogicznych 
w szkole 15,01 i 

więcej 
3 

sprawdzian 1 

egzamin 1 

2. 
Nadzór 

pedagogicz
ny Organizuje  

sprawdziany i  
egzaminy 

zewnętrzne 
brak 0 

 
2. Wysokość stawki dodatku funkcyjnego 
dla wicedyrektora oraz osoby na innym 
stanowisku kierowniczym w danej szkole 
wynosi 50% stawki dodatku funkcyjnego 
ustalonego dla dyrektora tej szkoły.  
  
3. Wartość jednego punktu do ustalenia 
stawki dodatku funkcyjnego wynosi 50 
złotych.  
  
§ 18. 1. Dodatek za sprawowanie funkcji 
wychowawcy klasy wynosi od 90 złotych 
do 110 złotych.  
  
2. Wysokość stawki dodatku o którym 
mowa w ust. 1 ustala dyrektor szkoły, 
biorąc pod uwagę przede wszystkim:  



  
  1) realizację głównych zadań 
wychowawcy, do których naleŜą:  
  
a) właściwą diagnozę sytuacji 
wychowawczych oraz potrzeb uczniów, 
ich oczekiwań i zainteresowań,  
b) prowadzenie działań wspomagających 
wszechstronny rozwój uczniów,  
c) kształtowanie atmosfery dobrej pracy 
zespołu klasowego,  
d) czuwanie nad prawidłowym i 
bezpiecznym funkcjonowaniem uczniów w 
społeczności szkolnej przez współdziałanie 
ze wszystkimi nauczycielami i 
koordynowanie ich działań 
wychowawczych,  
e) utrzymywanie  ścisłej i efektywnej 
współpracy z rodzicami oraz wspieranie 
ich w procesie wychowawczym,  
f) prowadzenie we współpracy z 
pedagogiem szkolnym lub psychologiem 
pedagogizacji rodziców,  
g) realizację programów edukacyjnych 
zaproponowanych przez szkołę lub inne 
instytucje zgodne z potrzebami środowiska 
klasowego, szkolnego,  
h) znajomość i stosowanie w pracy 
wychowawczej nowoczesnych metod 
radzenia sobie z problemami,  
i) trafne i zgodne z programem 
wychowawczym szkoły planowanie treści 
spotkań z wychowankami oraz dobór 
atrakcyjnych i efektywnych technik 
prowadzenia zajęć;  
  
  2) sposób i jakość prowadzonej 
dokumentacji.  
  
§ 19. 1. Dodatek za sprawowanie funkcji 
opiekuna staŜu wynosi od 40 złotych do 50 
złotych.  
  
2. Wysokość stawki dodatku o którym 
mowa w ust. 1 ustala dyrektor, biorąc pod 
uwagę wypełnianie zadań opiekuna staŜu, 
do których naleŜą:  
  
  1) zapoznanie nauczyciela odbywającego 
staŜ z wymaganiami i procedurą 
awansowania,  
  

  2) wspieranie nauczyciela odbywającego 
staŜ w opracowaniu planu rozwoju 
zawodowego,  
  
  3) zapoznanie nauczyciela odbywającego 
staŜ z organizacją i funkcjonowaniem 
szkoły lub placówki w zakresie 
umoŜliwiającym wypełnianie planu 
rozwoju zawodowego,  
  
  4) systematyczne obserwowanie zajęć 
prowadzonych przez nauczyciela 
odbywającego staŜ i omawianie ich, a w 
przypadku nauczycieli zajmujących się 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
zbieranie informacji o przebiegu i efektach 
zajęć,  
  
  5) pomoc w uzupełnianiu wiedzy 
przedmiotowej i metodycznej oraz 
omawianie z nauczycielem odbywającym 
staŜ zajęć prowadzonych przez siebie i 
innych nauczycieli,  
  
  6) opracowanie projektu oceny dorobku 
zawodowego nauczyciela odbywającego 
staŜ.  
  
3. W przypadku sprawowania funkcji 
opiekuna staŜu wobec więcej niŜ jednego 
nauczyciela przysługuje dodatek za 
kaŜdego nauczyciela.  
  
§ 20. Dodatek funkcyjny pomniejszany jest  
proporcjonalnie za dni nieobecności w 
pracy spowodowane chorobą, 
koniecznością osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym 
członkiem rodziny oraz za okres 
pobierania zasiłku macierzyńskiego.  
  

Rozdział IV 
Dodatek za warunki pracy 

 
§ 21. Procentową wysokość dodatku za 
pracę w trudnych warunkach, liczoną od 
stawki wynagrodzenia zasadniczego, 
określa tabela:  
 
Lp. Rodzaj wykonywanej pracy 

Wysokość 
dodatku w % 

1. 

prowadzenie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych z dziećmi i 

młodzieŜą upośledzonymi umysłowo  
w stopniu głębokim 

20 



2. 
prowadzenie indywidualnego 

nauczania dziecka zakwalifikowanego 
do kształcenia specjalnego 

10 

3. 
prowadzenie zajęć z uczniami w 

klasach łączonych 
20 

§ 22. Dodatek za trudne warunki pracy 
przysługuje w okresie faktycznego 
wykonywania pracy, z którą dodatek jest 
związany oraz w okresie niewykonywania 
pracy, za który przysługuje wynagrodzenie 
liczone jak za okres urlopu 
wypoczynkowego.  
  
§ 23. 1. Dodatek za trudne warunki pracy 
wypłaca się w całości, jeŜeli nauczyciel 
realizuje w takich warunkach cały 
obowiązujący go wymiar zajęć oraz w 
przypadku, gdy nauczyciel, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze, 
realizuje w tych warunkach obowiązujący 
go wymiar zajęć.  
  
2. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej 
części, jeŜeli nauczyciel realizuje w 
trudnych warunkach tylko część 
obowiązującego wymiaru lub jeŜeli jest 
zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.  
  
§ 24. Z tytułu pracy w warunkach 
uciąŜliwych, o których mowa w § 9 
rozporządzenia, przysługuje dodatek w 
wysokości ustalonej dla odpowiedniego 
rodzaju wykonywanej pracy za trudne 
warunki pracy, zwiększony o 10% stawki 
wynagrodzenia zasadniczego, na zasadach  
określonych w § 22 i § 23.  
  
§ 25. Dodatek za warunki pracy przyznaje 
nauczycielowi dyrektor szkoły, a 
dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy Purda.  
  

Rozdział V 
Wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe 
oraz za godziny doraźnych zastępstw. 

  
§ 26. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę 
ponadwymiarową oraz za jedną godzinę 
doraźnych zastępstw oblicza się, dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z 
dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w 
godzinach ponadwymiarowych albo 
doraźnych zastępstw odbywała się w 

takich warunkach) przez miesięczną liczbę 
godzin tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub  
opiekuńczych realizowanych w ramach 
godzin ponadwymiarowych albo 
doraźnego zastępstwa nauczyciela.  
  
2. Miesięczną liczbę godzin 
obowiązkowego lub realizowanego 
wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa  
w ust. 1, uzyskuje się mnoŜąc tygodniowy 
obowiązkowy lub realizowany wymiar 
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do 
pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć 
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  
  

Rozdział VI 
Nagrody Wójta Gminy Purda i 

dyrektora szkoły. 
  
§ 27. 1. Przyznanie nauczycielowi nagrody  
uzaleŜnione jest w szczególności od:  
  
  1) posiadania co najmniej dobrej oceny 
pracy;  
  
  2) legitymowania się osiągnięciami w 
pracy dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej.  
  
2. Nagrody przyznaje:  
  
  1) ze  środków planowanych w rocznym 
planie finansowym szkoły – dyrektor 
szkoły;  
  
  2) ze  środków planowanych w budŜecie 
Gminy Purda – Wójt Gminy Purda.  
  
3. Nagrody przyznaje się z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. W uzasadnionych 
przypadkach, moŜna przyznać nagrodę w 
innym czasie.  
  
4. Dokonuje się następującego podziału  
środków finansowych przewidzianych w 
rocznym budŜecie na fundusz nagród:  
  
  1) 80% - na nagrody dyrektora szkoły;  
  
  2) 20% - na nagrody Wójta Gminy Purda.  



  
5. Nagrodę moŜna przyznać nauczycielowi 
po przepracowaniu co najmniej roku w 
danej szkole.  
6. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy Purda 
mogą składać w formie pisemnej 
zawierającej uzasadnienie:  
  
  1) dyrektorzy szkół;  
  
  2) rady pedagogiczne szkół;  
  
  3) rady szkół;  
  
  4) nauczycielskie związki zawodowe 
działające na terenie Gminy Purda.  
  
7. Wnioski o nagrodę Wójta Gminy Purda 
składa się do dnia 30 września a wnioski o 
nagrodę dyrektora do dnia 5 października.  
  

Rozdział VII 
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

 
§ 28. 1. Nauczycielowi przysługuje 
dodatek mieszkaniowy uzaleŜniony od 
stanu rodziny, wypłacany co miesiąc w 
wysokości 10 zł na kaŜdego członka 
rodziny nauczyciela.  
   
2. Do członków rodziny nauczyciela 
uprawnionego do dodatku mieszkaniowego 
zalicza się wspólnie z nim 
zamieszkujących:  
  
  1) współmałŜonka, który nie posiada 
własnego  źródła dochodu, lub który jest 
nauczycielem;  
  
  2) rodziców, którzy nie posiadają 
własnego  źródła dochodu;  
  
  3) dzieci do ukończenia 18-tu lat;  
  
  4) dzieci do ukończenia nauki w szkole 
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, 
które nie posiadają własnego źródła 
dochodu, nie dłuŜej niŜ do ukończenia 21 
lat;  
  
  5) dzieci będące studentami studiów 
stacjonarnych lub zaocznych, które nie 

posiadają własnego  źródła dochodu, nie 
dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 26 lat.  
  
  6) dzieci z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, które nie  
posiadają własnego źródła dochodu.  
  
3. O zmianach w stanie rodziny 
skutkujących zmianą wysokości dodatku 
mieszkaniowego, nauczyciel powiadamia 
dyrektora szkoły w terminie do końca 
miesiąca, w którym ta zmiana nastąpiła. W 
przypadku niepowiadomienia dyrektora 
szkoły o zmniejszeniu liczby członków 
rodziny w ww. terminie, nienaleŜnie 
pobrane przez nauczyciela  świadczenie 
podlega zwrotowi. W przypadku 
zwiększenia liczby członków rodziny, 
nowa wysokość  świadczenia zostanie 
naliczona w miesiącu następującym po 
miesiącu, w którym powiadomiono 
dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.  
  
4. Nauczycielowi i stale z nim 
zamieszkującemu małŜonkowi, który jest 
takŜe nauczycielem, przysługuje jeden 
dodatek mieszkaniowy w wysokości 
określonej w ust. 1. MałŜonkowie wspólnie 
wskazują pracodawcę, który będzie 
wypłacał świadczenie.  
  
5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku 
szkołach przysługuje jeden dodatek 
mieszkaniowy, wypłacany przez 
wskazanego przez niego pracodawcę.  
  
6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi bez względu na tytuł 
prawny do zajmowanego lokalu 
mieszkalnego.  
  
7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w 
okresie wykonywania pracy oraz w 
okresach:  
  
  1) niewykonywania pracy, za które 
przysługuje wynagrodzenie;  
  
  2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia 
społecznego; 
  
  3) odbywania słuŜby wojskowej, 
przeszkolenia wojskowego, okresowej 



słuŜby wojskowej a w przypadku gdy z 
nauczycielem powołanym do słuŜby 
wojskowej zawarta była umowa na czas 
określony, dodatek mieszkaniowy wypłaca 
się do końca okresu, na który została 
zawarta umowa;  
  
  4) korzystania z urlopu macierzyńskiego, 
wychowawczego i dla poratowania 
zdrowia;  
  
  5) pozostawania w stanie nieczynnym.  
  
8. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się 
miesięcznie z góry, począwszy od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym 
złoŜony został wniosek o jego przyznanie.  
 

Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe. 

  
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy Purda.  
  
§ 30. Uchwała wchodzi w  Ŝycie po 
upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.  
  

Przewodniczący  
Rady Gminy Purda  

Regina Szpindor 



 

 

UCHWAŁA NR XIX/121/2019 

RADY GMINY PURDA 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-149/09 Rady Gminy Purda z dnia 27 marca 2009 roku 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz mieszkaniowego, sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 

i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy i dyrektora szkoły nauczycielom przedszkoli i szkół 

prowadzonych przez Gminę Purda 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506 ze zm.) w związku z art. 76 pkt 25 lit. a, z art. 147 147 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, 34a ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) 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. z 2014 r., poz. 416 ze zm.) - po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Purda uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVII-149/09 Rady Gminy Purda z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz mieszkaniowego, sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta 

Gminy i dyrektora szkoły nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Purda wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy i dyrektora szkoły nauczycielom przedszkoli i szkół 

prowadzonych przez Gminę Purda”. 

2) § 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Dodatek za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy 

wynosi 300 złotych”. 

3) skreśla się rozdział VII. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 Przewodnicząca Rady Gminy Purda 

Jolanta Wilga 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 stycznia 2020 r.

Poz. 532



 

 

UCHWAŁA NR XLIV/348/2022 

RADY GMINY PURDA 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-149/09 Rady Gminy Purda z dnia 27 marca 2009 roku  

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 

i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy i dyrektora szkoły nauczycielom przedszkoli  

i szkół prowadzonych przez Gminę Purda 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 30 ust. 6, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1762 z późn. zm.) Rada Gminy Purda uchwala się co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVII-149/09 Rady Gminy Purda z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy i dyrektora szkoły 

nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Purda wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 12 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, 

którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna klasy lub opiekuna stażu, mentora”. 

2) § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dodatek za sprawowanie funkcji opiekuna stażu, mentora wynosi od 40 do 50 zł”. 

3) § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wysokość stawki dodatku, o którym mowa w ust. 1 ustala dyrektor, biorąc 

pod uwagę wypełnianie zadań opiekuna stażu, mentora …”. 

4) § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadku sprawowania funkcji opiekuna stażu, mentora wobec więcej 

niż jednego nauczyciela przysługuje dodatek za każdego nauczyciela”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Purda 

Jolanta Wilga 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 października 2022 r.

Poz. 4291
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