
 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY 

 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKÓW MOTYWACYJNYCH 

 

 

§1 

 

1. Wysokość dodatków motywacyjnych określa aktualna uchwała Rady Miasta Zabrze. 

2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony, ale nie krótszy niż 6 miesięcy i nie 

dłuższy niż rok. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielom dyrektor, a dyrektorowi szkoły organ 

prowadzący. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom pracującym w pełnym lub niepełnym 

wymiarze godzin. 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom wykonującym dodatkowe zadania na rzecz 

szkoły, zgodnie z kryteriami uchwalonymi przez radę pedagogiczną. 

 

 

§2 

Dodatek motywacyjny otrzymuje nauczyciel, który: 

1) osiąga wysokie efekty swojej pracy dydaktycznej; 

2) wprowadza innowacje pedagogiczne; 

3) tworzy programy i klasy autorskie; 

4) kształtuje zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

5) jego uczniowie osiągają dobre wyniki w badaniach wyników, egzaminach i sprawdzianach 

oraz sukcesy w konkursach, zawodach lub olimpiadach; 

6) potrafi umiejętnie i na bieżąco rozwiązywać problemy wychowawcze uczniów we 

współpracy z ich rodzicami; 

7) aktywnie i efektywnie działa na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki; w pełni 

rozpoznaje środowisko wychowawcze i opiekuńcze swoich wychowanków; 

8) wykonuje dodatkowe zadania na rzecz szkoły, prowadzi szkolne organizacje uczniowskie; 

9) bierze udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych; 

10) aktywnie uczestniczy w realizowaniu zadań statutowych szkoły; 

11) przejawia inne formy aktywności w ramach WDN; 

12) systematycznie i aktywnie przygotowuje się do przydzielonych obowiązków; 

13) podnosi swoje umiejętności zawodowe; 

14) wzbogaca własny warsztat pracy; 

15) dba o estetykę powierzonych pomieszczeń, bazę dydaktyczną i inne urządzenia szkolne; 

16) prawidłowo prowadzi dokumentację szkolną w tym pedagogiczną; 

17) rzetelnie i terminowo wywiązuje się z poleceń służbowych; 

18) kreuje pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym, współpracuje z rodzicami uczniów                 

i mediami; 

19) jest wyjątkowo sumiennym pracownikiem, stanowiącym wzór, stale podnoszącym swoje 

kwalifikacje, dzielącym się swoją wiedzą i umiejętnościami. 

 



§3 

    Dyrektor może zawiesić dodatek motywacyjny nauczycielowi, który: 

1) narusza dyscyplinę pracy: trzykrotnie spóźnił się do pracy, niepunktualnie rozpoczyna 

lekcję, nie zachowuje zasad dotyczących bezpieczeństwa uczniów; 

2) niewłaściwie prowadzi dokumentację szkolną; 

3) nie realizuje zaleceń po obserwacji i nie poprawia wyników swojej pracy; 

4) nie pełni dyżurów na przerwach; 

5) nie dba o estetykę pomieszczeń, w których pracuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


