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REGULANIM   PRZYZNAWANIA   DODATKU   MOTYWACYJNEGO  

PRACOWNIKOM   PEDAGOGICZNYM  
W   GIMNAZJUM   NR  4   W   GDYNI 

 
  

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11.05.200 r. ... § 4 w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania 
wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową ( Dz. 
U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXVI/604/04 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie: ustalania zasad i wysokości 
wynagrodzenia zasadniczego ... ustala się następujące zasady przyznawania dodatku 
motywacyjnego: 
 
1.Dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z zespołem 

kierowniczym i przewodniczącymi zespołów samokształceniowych oraz 
działającymi w szkole związkami zawodowymi. 

2.Ustala się dodatek motywacyjny w wysokości: 
a)dla nauczycieli od 50 PLN do 300 PLN. 

3.Dodatek motywacyjny przydziela się na 6 miesięcy na podstawie oceny pracy 
nauczyciela w okrasie poprzedzającym przydział dodatku. 

4.Kwotę dodatku motywacyjnego tworzy się z funduszu płac w wysokości 65 PLN na 
jeden etat. 

5.W ocenie pracy nauczyciela bierze się pod uwagę: 
a)w zakresie dyscypliny: 

–punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, 
–pełnienie dyżurów zgodnie z regulaminem, 
–dbanie o bezpieczeństwo powierzonych sobie uczniów, 
–udział w zebraniach rad pedagogicznych i zebraniach z rodzicami, 
–przestrzeganie zarządzeń władz oświatowych i dyrekcji szkoły. 

b)w zakresie kształcenia i wychowania: 
–przygotowanie programów, tworzenie programów autorskich w oparciu 

o podstawę programową, przygotowanie wymagań na ocenę szkolną, 
–przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
–wprowadzanie nowatorskich form pracy, 
–praca z uczniem zdolnym, przygotowanie uczniów do konkursów i zawodów, 
–przygotowanie uczniów do egzaminów końcowych, 
–organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych, 
–poszukiwanie różnorodnych form współpracy z rodzicami, organizowanie 

udziału rodziców w życiu szkoły, 
–rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne 

działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 
–zapobieganie przejawom patologii społecznej wśród uczniów, 
–umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych, 
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–organizowanie warsztatu pracy, dbałość o bazę dydaktyczną, sprzęt, salę, 
–gotowość do podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych, udział 

w samokształceniu i doskonaleniu wewnątrzszkolnym,  
–rzetelne i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, 
–rytmiczne i systematyczne ocenianie uczniów zgodnie z WSO. 

6.Wysokość dodatku motywacyjnego może być zmieniona w przypadku okoliczności 
uzasadniającej jego zwiększenie lub zmniejszenie. Decyzja w tej sprawie może być 
podjęta w każdym czasie z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po decyzji dyrektora szkoły. 

7.Zwiększenie, zmniejszenie lub pozbawienie dodatku motywacyjnego może nastąpić 
z inicjatywy: 

–organu prowadzącego, 
–organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
–rady pedagogicznej lub rady szkoły i rady rodziców, 
–zakładowych organizacji związkowych. 

Wystąpienie o zwiększenie, zmniejszenie lub pozbawienie dodatku motywacyjnego 
wymaga pisemnego uzasadnienia. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

8.a) Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole nie otrzymuje dodatku motywacyjnego 
przez okres I semestru. 
b) Nauczyciel rozpoczynający pracę w szkole na zasadach przeniesienia otrzymuje 
dodatek w uzgodnieniu z poprzednim pracodawcą. 

9.Przepisy końcowe. 
Regulamin zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 7 luty 2005 r. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 
 
 
 
Regulamin opracowali: 
Patz Krystyna, 
Pawlun Edward, 
Pietrzak Ewa, 
Pikulska Beata, 
Zając Monika. 
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