Załącznik Nr 1 do Zarządzenia dyrektora Szkoły
Podstawowej w Staniewicach nr 16/2010/2011 z dnia 15
marca 2011 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu
przyznawania
dodatku
motywacyjnego
Szkole
Podstawowej w Staniewicach”

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH
.
§1
Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela jest jakość
świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
1)
uzyskiwanie osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności:
- uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych, potwierdzonych wynikami
kwalifikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w
konkursach, zawodach, olimpiadach itp.
2)
uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo- opiekuńczych, a w szczególności:
- umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami
- pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
3)
wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie
kształcenia i
wychowania, a w szczególności:
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy, praktyczne stosowanie nowoczesnych metod
nauczania i wychowania
4)
zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2
Karty
Nauczyciela, a w szczególności:
- udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
- udział w komisjach przedmiotowych i innych
- opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
- prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
5)
szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym
stanowiskiem, a w szczególności:
- systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
- podnoszenie umiejętności zawodowych,
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej
- rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
- przestrzeganie dyscypliny pracy,
- dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub

innych urządzeń szkolnych,
6)
realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ
prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności:
-stałe podnoszenie jakości pracy szkoły, potwierdzone wynikami sprawdzianów i egzaminów
organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

§2
Wysokość środków finansowych przeznaczonych dla szkoły na dodatek motywacyjny, w
przeliczeniu na 1 etat, wynosi w odniesieniu do kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia
zasadnicze - 3% dla nauczycieli

§3
Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy, przyznawany jest raz w roku do 31 sierpnia ,
na okres jednego roku szkolnego.
Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry, w terminie wypłat wynagrodzenia, przysługuje
za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze.

§4
Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi po przepracowaniu w Szkole Podstawowej
w Staniewiach co najmniej 1 roku szkolnego. Z wyłączeniem § 5

§5
Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi;
 przebywającemu w stanie nieczynnym,
 na urlopie dla poratowania zdrowia
 dla którego placówka nie jest podstawowym miejscem zatrudnienia
 powracającemu z urlopu wychowawczego, zdrowotnego, bezpłatnego, trwającego
dłużej niż sześć miesięcy.
 zatrudnionemu w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela, jeśli nie przepracował w w
okresie pełnienia zastępstwa jednego roku szkolnego.
 Ukaranemu karą porządkową lub dyscyplinarną w okresie sześciu miesięcy,
poprzedzających przyznanie dodatku

§6
O przyznaniu lub cofnięciu dodatku motywacyjnego nauczyciel powiadamiany jest na piśmie,
kopię decyzji dołącza się do akt osobowych nauczyciela.

