
 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO 

W OGISKU PRACY POZASZKOLNEJNR 1 W SOSNOWCU 
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Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela bierze się pod uwagę: 

 

1. Uzyskiwane osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze: 

a) osiągnięcia w konkursach 

b) Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach 

c) umiejętne i efektywne rozwiązywanie problemów wychowawczych wychowanków we 

współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi pracę placówki, dobre rozpoznanie 

środowiska wychowawczego uczniów, skutkujące aktywnym 

i efektywnym działaniem na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki i pomocy, 

d) systematyczne i efektywne przygotowanie do zajęć, 

e) podnoszenie umiejętności zawodowych przekładających się na metody i formy pracy oraz 

na jej efekty,  

f) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

g) szerokie zainteresowanie nauczaną wiedzą, jej upowszechnianiem oraz twórczym 

rozwijaniem, 

h) promowanie i prezentowanie zachowań patriotycznych opartych na znajomości 

ojczystego kraju i patriotyzmu lokalnego. 

 

2. Zaangażowanie w realizację zadań niezwiązanych z prowadzeniem zajęć lekcyjnych 

i w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela: 

a) organizacja i współorganizacja imprez i uroczystości, 

b) praca w komisjach przedmiotowych, komisjach egzaminacyjnych lub innych zespołach, 

c) efektywna opieka nad samorządem wychowanków  

d) praca z wychowankami o szczególnych potrzebach edukacyjnych będąca inicjatywą własną 

nauczyciela,  

e) podejmowanie innych zadań zapisanych w statucie szkoły. 

 

3. Realizowanie zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący 

działań w lokalnej polityce oświatowej, w tym stopień zaangażowania  i efektywność 

działań podejmowanych w tym zakresie. 

 

4. Szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym 

stanowiskiem: 

a) skuteczna współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi, 

b) kształtowanie dobrych relacji międzyludzkich zewnątrz i wewnątrzszkolnych, 

c) zaangażowanie w realizację europejskich i ogólnopolskich projektów edukacyjnych, 

profilaktycznych i wychowawczych.  

 

5. Przygotowanie i wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami  

w procesie kształcenia i wychowania. 
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1.Regulamin dotyczy wszystkich nauczycieli zatrudnionych w OPP nr 1 ma zastosowanie do 

nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego. 

2.Podstawą przyznania dodatku motywacyjnego są wyniki pracy nauczyciela osiągane w 

miesiącach poprzedzających jego przyznanie (3 mce). 

3. Jednym z warunków przyznania dodatku jest wypełnienie przez nauczycieli karty 

informacyjnej o swojej pracy za ostatnie trzy miesiące. Nie złożenie karty w wyznaczonym 

terminie stanowić będzie podstawę do nie przydzielenia dodatku motywacyjnego 

4. Wysokość otrzymywanego dodatku motywacyjnego zależy od liczby uzyskanych przez 

nauczycieli punktów. 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się kwotowo na 3 miesiące. 

 

 

 

 

 

 

 


