
Załącznik do Zarządzenia Dyrektora 

Nr 9/2011r. z dnia 26.09.2011r. 

 

REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W KALISZU 

 

§ 1. 

Ogólne warunki przyznawania dodatku motywacyjnego określa § 6-10 „Regulaminu wynagradzania i 

przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Kalisz” - Uchwała Rady Miejskiej Kalisza Nr IX/107/2011 z dnia 26 maja 2011r. 

§ 2. 

1. Prawo do dodatku motywacyjnego przysługuje nauczycielom zatrudnionym w wymiarze co najmniej ½ 

etatu, których okres zatrudnienia w danej szkole wynosi co najmniej 4 miesiące. 

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 

1) Uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych 

 i opiekuńczych, a w szczególności: 

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków 

pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych 

potwierdzonych wynikami, efektami egzaminów, sprawdzianów oraz sukcesami w 

konkursach przedmiotowych 

 i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp., 

b)  stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności 

stosowanych metod, 

c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno- 

wychowawczych, 

d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub z 

własnej inicjatywy, 

e) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z 

ich rodzicami, 

f) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne 

 i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 

g) prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie 

 i zwalczanie przejawów patologii społecznej. 

2) Wysoka jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem 

kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowiązków, 

b) podnoszenie umiejętności zawodowych – udział w doskonaleniu warsztatu pracy 

oraz różnych formach doskonalenia zawodowego, 

c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego, 

d) opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy, 

e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

f) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydaktycznej, 



g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej, 

h) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, 

i) przestrzeganie dyscypliny pracy. 

3) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 

Nauczyciela, a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 

b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami 

uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach 

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. 

§ 3 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony: 

- od 01 stycznia do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego 

- od 01 września do 31 grudnia danego roku kalendarzowego 

 2.  Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wskaźnik  procentowy jego                wynagrodzenia 

zasadniczego, którego wartość nie może przekroczyć 20%. 

§ 4 

1. Niniejszy Regulamin podlega uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w szkole. 

2. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego  nauczycielowi przekazuje się  

w formie pisemnej. 

3. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

4. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy. 

§ 5 

Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom: 

1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia, 

2) w okresie przebywania w stanie nieczynnym, 

3) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 

4) w okresach, w których nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. 

§ 6 

 

           Regulamin wchodzi w życie 26.09.2011r. z mocą obowiązującą od 01.09.2011r. 

 

Uzgodniono ze Związkami Zawodowymi: 

ZNP   -  …………………………………. 

„Solidarność”  -  ………………………………….. 

Kalisz, dn. 26.09.2011r. 


