
 

                                                                                       Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/92/07  

                                                                                       Rady Gminy Grodziczno 

                                                                                        z dnia 20 grudnia 2007r. 

 

REGULAMIN 
W SPRAWIE  PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA NAUCZYCIELSKIEGO DODATKU 

MIESZKANIOWEGO  NAUCZYCIELOM ZATRUDNIONYM W SZKOŁACH  
GMINY GRODZICZNO 

 
Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. 
U. z 2006r. Nr 97 poz. 674,z późn. zm.)  

 
Rozdział I 

 
§ 1. 

 Regulamin dotyczy nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela, zatrudnionego w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa obowiązującego wymiaru 
zajęć w szkołach połoŜonych na terenie gminy Grodziczno. 
 

§ 2. 
1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 1, przysługuje nauczycielski dodatek     
mieszkaniowy, zwany dalej "dodatkiem" w wysokości uzaleŜnionej od liczby członków 
rodziny, wypłacany co miesiąc z dołu w wysokości :  

1)   przy jednej  i dwóch osobach  w rodzinie                    10zł 
2)   przy trzech i więcej osobach  w rodzinie                     20zł 

 
2. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 
    zamieszkujących, współmałŜonka oraz dzieci do lat 18 i młodzieŜ uczącą się, jednak  
    nie   dłuŜej niŜ do 25 roku Ŝycia. 
3. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi, będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim 
    zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1 
    MałŜonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.  
4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego 
    przez niego lokalu mieszkalnego.   
5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w            
którym złoŜono wniosek o jego przyznanie.  

 
§ 3. 

Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach:  
1)  nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,  
2)  pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,  
3)  korzystania z urlopu wychowawczego, 
4) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej 
słuŜby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby 
zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej, 
niŜ do końca okresu, na który umowa ta była zawarta. 

 
§ 4. 
 

1.  Nauczycielski dodatek  mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w 
przypadku nauczycieli o których mowa w  § 2 ust 4, na ich wspólny wniosek. 



2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły. a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy  
    w imieniu organu prowadzącego.  

 
 § 5. 

W razie zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w § 2. ust. 1, z prawem do dodatku 
przysługującym na podstawie przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 
mieszkaniowych, nauczycielowi spełniającemu wymagane warunki przysługują obydwa 
dodatki. 

 

  

 

 

 

 


