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REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO 

W SZKOLE  PODSTAWOWEJ IM POWSTAOCÓW STYCZNIOWYCH  

 W CHRUŚLINIE 

Podstawa prawna: 

1. Uchwała Nr XIX/ 123/2009 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 20 marca  2009r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu określającego wysokośd stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Józefów nad Wisłą. 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela – (tekst jednolity Dz. U. Nr 56, poz. 357 z 1997r.) 

§1 

Postanowienia ogólne: 

1. Regulamin określa zasady tworzenia i podziału dodatku motywacyjnego pracowników 

pedagogicznych szkoły. 

2. Dodatek motywacyjny przeznaczony jest do wypłaty indywidualnej nauczycielom, jako 

motywacja do dobrego wykonania pracy, wywiązania się z obowiązków, podejmowania  

inicjatyw wychodzących poza czynnościami wynikającymi z zakresu obowiązków określonych  

w Karcie Nauczyciela. 

3. Dodatek motywacyjny znajduje się w gestii dyrektora szkoły i jest on podzielony dwukrotnie 

w roku: 

a) na okres od 1 września do kooca lutego danego roku szkolnego, 

b) na okres od 1 marca do kooca sierpnia danego roku szkolnego. 

4. Wysokośd dodatku indywidualnego określa się kwotowo, przy czym nie może on 

jednorazowo przekroczyd 20 % wynagrodzenia zasadniczego dla danego nauczyciela. 

5. Wskazane jest, aby dodatek motywacyjny był rozdysponowany  w całości. 

6. Dodatek motywacyjny jest dodatkowym, obok zasadniczego, składnikiem wynagrodzenia 

wypłacanym po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie. 

7. Decyzja dotycząca wysokości przyznanego dodatku motywacyjnego nie podlega odwołaniu. 

8. Dodatek motywacyjny może otrzymad nauczyciel, który przepracował w danej szkole co 

najmniej 1 rok. 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia NR 12/11/2016 

Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Powstaoców Styczniowych w Chruślinie z dnia 3-11-2016r. 

w sprawie aktualizacji dokumentów szkolnych 
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§2   

Kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego 

  Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 

1. uzyskiwanie osiągnięd dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych szkoły polegających 

na: 

a) uzyskiwaniu przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy 

nauczyciela, szczególnych osiągnięd potwierdzonych efektami egzaminów i 

sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach; 

b) umiejętnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów we współpracy z 

ich rodzicami, czynnym i stałym przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom; 

c) skutecznym rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów poprzez 

kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej 

przyszłości , pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych; 

d) pełnym rozpoznaniu  środowiska wychowawczego uczniów, aktywnym i efektywnym 

działaniu na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, w szczególności stałej 

współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc 

socjalną. 

2. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęd : 

a)  inicjowanie i organizowanie imprez  i uroczystości szkolnych; 

b) udział w komisjach przedmiotowych, egzaminacyjnych i innych; 

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego oraz innych organizacji 

uczniowskich działających w szkole; 

d) prowadzenie z inicjatywy własnej nadobowiązkowych zajęd pozaszkolnych                                     

i pozalekcyjnych w tym uwzględniając potrzeby uczniów; 

e) prowadzenie lekcji koleżeoskich lub innych form aktywności w ramach 

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, wzbogacanie własnego 

warsztatu pracy; 

f) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego, 

g) aktywny udział w realizowaniu innych zadao statutowych szkoły. 

3. Wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz 

innych rozwiązao metodycznych mających efektywne przełożenie na proces kształcenia                     

i wychowania. 

4. Uzupełnienie załącznika regulaminu na koniec semestru dotyczącego samooceny nauczyciela. 

 

Pracownicy szkoły: Dyrektor szkoły: 

 

 

 

 


