Uchwała Nr XXXI/213/09
Rady Gminy Teresin
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Teresin.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Teresin, po
przeprowadzeniu uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala, co
następuje:
§1
Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Teresin w brzmieniu ustalonym zgodnie z załącznikiem Nr 1 – stanowiącym integralną część
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.
§3
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 22 stycznia 2009 r.
§4

Traci moc uchwała Nr XXX/211/09 Rady Gminy Teresin z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie
określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Teresin.

/-/ Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/213/09
Rady Gminy Teresin
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Regulamin
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Teresin
I.

Ustalenia ogólne
§1

Regulamin określa:
1) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4) wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze
stosunku pracy, które nie zostały określone w odrębnych przepisach,
5) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm),
2) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 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 ze zmianami),
3) szkole – należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Teresin,
4) nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, o których mowa w pkt. 3),
5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust.
3a-3c, art. 42 ust. 4a oraz w ustalonym na podstawie art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt. 2
i 3 ustawy Karta Nauczyciela.

II.

Dodatek motywacyjny
§3

1. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych warunków, o których
mowa w § 6 rozporządzenia oraz szczegółowych warunków podanych w § 3 ust. 2
niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, może być przyznany dodatek
motywacyjny.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwania szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w pracy z uczniami, a w szczególności:
a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz
warunków pracy nauczyciela,
b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań,
związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,
c) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez
kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej
przyszłości, pracę nad sobą oraz przyjmowanie właściwych postaw moralnych i
społecznych,
d) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
e) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z
uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami,
właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem
kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a)
b)
c)
d)

systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych
lub urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych
obowiązków,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku
zawodowego,
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i
3 ustawy – Karta Nauczyciela, a w szczególności:
a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

- 2- -

b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji
uczniowskich działających w szkole,
d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów,
e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,
f) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
g) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora
szkoły – wójt. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach
środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości do 20% wypłacanego
wynagrodzenia zasadniczego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą
wójta, nauczycielowi można przyznać dodatek motywacyjny w wysokości 30%
wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego; dotyczy to także dodatku motywacyjnego
dla dyrektora szkoły przyznawanego przez wójta.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i
nie dłuższy niż 6 miesięcy.
6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności
w pracy, w okresie urlopu na poratowanie zdrowia oraz w okresach, za które nie
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
7. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry.

III.

Dodatek funkcyjny
§4

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły
oraz nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji
doradcy metodycznego, nauczyciela - konsultanta lub opiekuna stażu przysługuje
dodatek funkcyjny.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala wójt, a dla nauczyciela
zajmującego stanowisko wicedyrektora – dyrektor szkoły, w ramach posiadanych
środków finansowych, uwzględniając:
1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną,
2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,
4) wyniki pracy szkoły oraz warunki środowiskowe, w jakich szkoła funkcjonuje.
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3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły ustala
się zgodnie z zasadami podanymi w Tabeli Nr 1.
Tabela Nr 1
Wysokość dodatku funkcyjnego
Stanowisko

Dyrektor szkoły
o liczbie oddziałów
Wicedyrektor szkoły
o liczbie oddziałów

(kwota miesięczna w złotych wyliczana jako procent z
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty posiadającego tytuł zawodowy
magistra z przygotowaniem pedagogicznym)

do 7
od 8 do 11
od 12 do 21
od 22 wzwyż

15% - 45%
20% - 55%
25% - 60%
30% - 75%

od 12 do 21
od 22 wzwyż

15% - 45%
20% - 50%

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono
wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji opiekuna stażu, doradcy metodycznego,
nauczyciela-konsultanta ustala się zgodnie z zasadami podanymi w Tabeli Nr 2.
Tabela Nr 2
Wysokość dodatku funkcyjnego
(kwota miesięczna w złotych wyliczana jako
procent z minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela stażysty posiadającego
tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem
pedagogicznym)
11%

Stanowisko

Wychowawca klasy w gimnazjum
Wychowawca klasy w szkole podstawowej

9%

Wychowawca klasy przedszkolnej

9%

Opiekun stażu

5%

Nauczyciel-konsultant

7%

Doradca metodyczny

8%

5. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 2 i 3, przysługuje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie
stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca – od tego dnia.
6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z
powierzonym stanowiskiem w związku z upływem okresu powierzenia tego
stanowiska, wcześniejszego odwołania lub z innych przyczyn, a jeżeli zaprzestanie
pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły i na zasadach, o
których mowa w ust. 6 i 7 przysługuje również wicedyrektorowi szkoły po miesiącu
nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
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8. W stosunku do nauczycieli, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie
funkcji opiekuna stażu, doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta przepisy
ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
9. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem dyrektora szkoły lub funkcją, o której
mowa w ust. 4 przysługuje również osobie, która pełni funkcję dyrektora szkoły lub
funkcję, o której mowa w ust. 4 w zastępstwie. W stosunku do nauczycieli, którym
powierzono stanowisko lub funkcję w zastępstwie przepisy ust. 6 i 7 stosuje się
odpowiednio.
10. Dyrektorowi (osobie pełniącej funkcję dyrektora w zastępstwie) lub wicedyrektorowi
szkoły, realizującemu również inne zadania lub zajęcia lub sprawującemu funkcje
wymienione w ust. 4 przysługuje jeden dodatek funkcyjny ustalony w wysokości
uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz sprawowanie funkcji.
11. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w
pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub
funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca – od tego dnia.
12. Dodatek funkcyjny wypłaca się z dołu.

IV.

Dodatek za warunki pracy
§5

1. Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla
zdrowia (określonych w odrębnych przepisach) warunkach przysługuje z tego tytułu
dodatek za warunki pracy. Pojęcie pracy wykonywanej w warunkach trudnych lub
uciążliwych określa § 8 i § 9 rozporządzenia.
2. Dodatek za trudne warunki pracy, w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia
zasadniczego, przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia indywidualnego
nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego oraz nauczycielom
prowadzącym zajęcia nauczania indywidualnego w miejscu zamieszkania ucznia.
3. Nauczycielom, wymienionym w ust. 2 pracującym z dziećmi i młodzieżą, których stan
zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w przepisach podanych w §
7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub
udzielania pomocy oraz prowadzącym zajęcia z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku
życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których
mowa w przepisach podanych w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – z tytułu pracy w
warunkach uciążliwych zwiększa się pobierany dodatek za warunki pracy o 10%
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
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4. Dodatek za 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.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel
któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w warunkach trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć.
Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w
warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część
obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze
godzin.
6. Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, zaś dla
dyrektora szkoły – wójt.
7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

V.

Dodatek za wysługę lat
§6

1. Wysokość i ogólne zasady przyznawania nauczycielowi dodatku za wysługę lat
zostały określone w art. 33 ustawy Karta Nauczyciela.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem
art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela, dotyczącego przeniesienia w stan nieczynny.
3. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności
do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry.
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VI.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§7

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarowo i godzinę doraźnego zastępstwa
oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w
godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach
trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. 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 trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla
zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć
nauczyciela, o której owa w ust. 1 i 2 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub
realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten
sposób, że czas zajęć do 0,49 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się
za pełną godzinę.
4. W celu wyznaczenia wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę
doraźnego zastępstwa dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, wielkość tygodniowego
obowiązkowego wymiaru ich zajęć ustala się zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy – Karta
Nauczyciela.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym
nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub
kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy.
6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku
z:
1)
2)
3)
4)
5)

zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
rekolekcjami,
udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej,
chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,
traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.
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7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub 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 tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na
podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼,
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba
godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu,
nie może być większa niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie
organizacyjnym.
8. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
dla nauczyciela określa dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – wójt.
9. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w
danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli ustala dyrektor szkoły, zaś przez
dyrektora szkoły – wójt.
10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw wypłaca
się z dołu.

VII.

Inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy,
nieuregulowane w odrębnych przepisach
§8

1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpowiednio
udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze,
a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne
wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe.
2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od
pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dla nauczyciela określa dyrektor szkoły, a
dla dyrektora szkoły – wójt.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłaca się z dołu.
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VIII. Dodatek mieszkaniowy
§9
1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i
zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć,
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej „dodatkiem”,
wypłacany co miesiąc, którego wysokość jest uzależniona od stanu rodzinnego
nauczyciela i wynosi:
1) 6% miesięcznej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
podstawie odrębnych przepisów, zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem – dla
jednej osoby w rodzinie,
2) 8% minimalnego wynagrodzenia – dla dwóch osób w rodzinie,
3) 10% minimalnego wynagrodzenia – dla trzech osób w rodzinie,
4) 12% minimalnego wynagrodzenia – dla czterech i więcej osób w rodzinie.
2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że
kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od 0,50 zł zaokrągla się do złotego.
3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z
nim zamieszkujących:
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do
ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły
ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące
dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 26 roku życia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel
otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły, a
dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – wójta. W przypadku niepowiadomienia
dyrektora szkoły lub wójta o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane
przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
5. Nauczycielowi i stale z nim zamieszkującemu małżonkowi, będącemu także
nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1.
Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu
z nich.
6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego.
7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek,
wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
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8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny
wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
9. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym złożono wniosek o jego przyznanie.
10. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1)
2)
3)
4)
5)

niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
choroby i urlopu dla poratowania zdrowia,
pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
korzystania z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego,
odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej
służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby
zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do
końca okresu, na który umowa została zawarta.

11. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – wójt.
Nauczyciel jest zobowiązany przedstawić na żądanie dyrektora szkoły dokumenty
potwierdzające jego prawo do wysokości dodatku; obowiązek ten dotyczy także
dyrektora szkoły w stosunku do wójta.
12. Nauczyciel traci prawo do dodatku mieszkaniowego z końcem miesiąca, w którym
nastąpiło rozwiązanie jego stosunku pracy, a gdy rozwiązanie stosunku pracy
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
13. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.
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