
U C H W A Ł A     N R  139/2008
Rady Miejskiej w Jastrowiu

                                                       z dnia   25   listopada 2008 roku

w  sprawie  ustalenia  „Regulaminu  określającego  wysokość  oraz  szczegółowe 
warunki   przyznawania  nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat,  motywacyjnego, 
funkcyjnego  i  za  warunki  pracy  oraz  niektórych  innych  składników  wynagrodzenia, 
a  także  wysokości,  szczegółowych  zasad  przyznawania  i  wypłacania  dodatku 
mieszkaniowego  nauczycielom  w szkołach,  zespole  szkół  samorządowych  i  przedszkolu 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie na rok 2009”.

Na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 
r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. 
Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218 / oraz art.30 ust.6 
i  art.54   ust.7  w związku  z  art.  91  d  pkt  1  ustawy z  dnia  26  stycznia  1982 roku –  Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674, Nr 170 poz.1218, Nr 220 poz.1600; z 2007 r.  Nr 
17 poz.95, Nr 80 poz.542, Nr 102 poz.689, Nr 158 poz.1103,Nr 176 poz.1238, Nr 191 poz.1369, 
Nr 247 poz.1821; z 2008 r. Nr 145 poz.917 )
Rada  Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje

  § 1.  Ustala się „Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom  dodatków:  za  wysługę  lat,  motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za  warunki  pracy 
oraz niektórych innych składników  wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, zespole szkół 
samorządowych  i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie na rok 2009”, 
zwany dalej Regulaminem.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 2.  Regulamin określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego                       
i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
oraz za godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania.

§ 3.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – rozumie się przez to szkołę, zespół szkół samorządowych, przedszkole prowadzone 
przez Gminę i Miasto Jastrowie, 
2) pracodawcy – rozumie się przez to szkołę, bądź w zależności od kontekstu – dyrektora szkoły 
albo inną osobę wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach  z zakresu prawa pracy, 
3) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcę,
4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
6) roku szkolnym – należy rozumieć okres pracy szkoły, zespołu szkół i przedszkola                
od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
7) tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin  –  należy  przez  to  rozumieć  tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela.



§ 4. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół.
2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników szkół nie będących nauczycielami.
                                                                                                                  

DODATEK  ZA  WYSŁUGĘ  LAT

§ 5. 1. Wysokość dodatku określa art.33 ust.1 Karty Nauczyciela.

2. Okresy zatrudnienia  oraz inne okresy uprawiające do dodatku określa  § 7 rozporządzenia 
Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  stycznia  2005  r.  w  sprawie  wysokości 
minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli,  ogólnych  warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22 poz. 181 ze zm.).

3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy  od  pierwszego  dnia  miesiąca  kalendarzowego  następującego  po  miesiącu, 
w  którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie 
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 

2) za  dany  miesiąc,  jeżeli  nabycie  prawa  do  dodatku  lub  wyższej  jego  stawki  nastąpiło 
od pierwszego dnia miesiąca.

4. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel 
otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Dodatek  przysługuje  również  za  dni  nieobecności  w pracy z  powodu niezdolności  do pracy 
wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym 
chorym  członkiem  rodziny,  za  które  nauczyciel  otrzymuje  wynagrodzenie  lub  zasiłek 
z ubezpieczenia społecznego.

5.  Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

DODATEK  MOTYWACYJNY

§ 6. 1. Ogólne warunki przyznawania dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w § 5 ust.2 Regulaminu.
2.Środki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla poszczególnych szkół wylicza się:
1) mnożąc sumę wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przez wskaźnik 0,06.
2) osobom zajmującym stanowiska wymienione  w ust.3  lit.  a,  b,  c i  d wylicza  się  mnożąc 
wynagrodzenie zasadnicze przez wskaźnik stosownie do zatrudnienia. 

3.  Podstawą obliczania dodatku stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.

4.  Wysokość dodatku  motywacyjnego ustala się w wysokości :
a) dla dyrektorów szkół                           -   do  35 %,
b) dla wicedyrektorów                             -   do  25 %,
c) dla nauczycieli, którym powierzono dodatkowy zakres obowiązków 
w    oddziale przedszkola                        -   do 20 %,

d) dla kierowników filii                           -   do  15 %, 
e) dla nauczycieli                                     -   do  10 %. 
5. Dodatek przyznaje się nauczycielowi na czas określony,  nie krótszy niż 2 miesiące  i  nie 
dłuższy  niż  6  miesięcy.  Okres  przyznania  dodatku  musi  się  kończyć  w  danym  roku 
kalendarzowym.

6. Dyrektorowi  szkoły  dodatek  przyznaje  Burmistrz  Gminy  i  Miasta  Jastrowie, 
a pozostałym nauczycielom - dyrektor szkoły.



7. Szczegółowe  zasady  i  kryteria  przyznawania  dodatku  nauczycielom  określają  poniższe 
warunki:

1) uzyskiwanie 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  klasyfikacji   lub   promocji,   efektami   egzaminów  i   sprawdzianów   albo 
sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.
b) umiejętne  rozwiązywanie  problemów  wychowawczych  uczniów  we  współpracy 
z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki i pomocy.
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem 
kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych,
b) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
c) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
d) przestrzeganie dyscypliny pracy,
e) celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych szkoły.
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, zespołach zadaniowych i innych,
c) sprawowanie opieki się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach 
wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w zewnętrznym doskonaleniu i wprowadzeniu zmian w swoim        
działaniu edukacyjnym, 
f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

DODATEK FUNKCYJNY

§  7. 1. Nauczycielowi,  któremu  powierzono  stanowisko  dyrektora,  wicedyrektora  szkoły 
i kierownika filii przysługuje dodatek funkcyjny: 
1/ dyrektorowi -w wysokości 25% - 40 % wynagrodzenia zasadniczego,
2/ wicedyrektorowi -w wysokości 20% - 25% wynagrodzenia zasadniczego, 
3/ kierownikowi filii – w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji:
1/ wychowawcy - przysługuje dodatek w wysokości 50 zł miesięcznie,
2/ opiekuna stażu - przysługuje dodatek w wysokości 30 zł miesięcznie,
3/ doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta – przysługuje dodatek w wysokości 50 zł 
miesięcznie.
3. Nauczycielowi  dodatek  przyznaje  dyrektor  szkoły,  a  dyrektorowi  –  Burmistrz  Gminy 
i  Miasta Jastrowie.      
4. W  razie  zbiegu  tytułów  do  dwóch  lub  więcej  dodatków  przysługuje  dodatek  wyższy, 
z wyłączeniem dodatku za opiekuna stażu.
5. Prawo  do  dodatku  powstaje  od  pierwszego  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu, 
w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie 
stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca  -  od tego dnia.



6. Nauczyciel,  któremu  powierzono  stanowisko  lub  funkcję  na  czas  określony,  traci  prawo 
do dodatku z końcem miesiąca, w którym upłynął ten okres. Dotyczy to również wcześniejszego 
odwołania ze stanowiska lub funkcji.

7. Dodatek nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy,  w okresie 
stanu  nieczynnego  i  urlopu  dla  poratowania  zdrowia,  w  okresie  za  który  nie  przysługuje 
wynagrodzenie  zasadnicze  oraz  od  pierwszego  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu, 
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, a jeżeli zaprzestanie 
pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

8. Dodatek  w  stawce  ustalonej  dla  dyrektora  szkoły  przysługuje  wicedyrektorowi  szkoły 
od pierwszego dnia miesiąca  kalendarzowego następującego po trzech miesiącach  zastępstwa.

DODATEK ZA PRACĘ W WARUNKACH TRUDNYCH

§ 8. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkach trudnych określa § 8 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa  w § 5 ust.2 Regulaminu. 

2. Dodatek  za  pracę  w warunkach  trudnych  przysługuje  nauczycielom szkół  podstawowych 
prowadzących zajęcia w klasach łączonych:

- powyżej 14 uczniów w wysokości 25 % stawki godzinowej,
- do 14 uczniów w wysokości 10 % stawki godzinowej, 

za każdą przeprowadzoną w tych klasach godzinę nauczania.

3. Dodatek za pracę w warunkach trudnych wypłaca się z dołu.

DODATEK ZA PRACĘ W WARUNKACH UCIĄŻLIWYCH

§ 9. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkach uciążliwych określa § 9 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w § 5 ust.2 Regulaminu. 

2. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje:      
1) nauczycielom realizującym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze za:
a) nauczanie indywidualne dziecka bez orzeczenia kształcenia specjalnego 
- w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę   
b) prowadzących indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia       
specjalnego – w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę, 
c) nauczanie rewalidacyjno-wychowawcze dziecka upośledzonego w stopniu głębokim 
- w wysokości 30 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.

3. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej 
nieobecności w pracy, w którym nauczyciel zaprzestał wykonywania pracy.

4. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych wypłaca się z dołu.

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE                     

ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

      § 10.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego 
zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.  

2. Wynagrodzenie  za  jedną  godzinę  ponadwymiarową  ustala  się  dzieląc  sumę  stawki 
przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez 



miesięczną  liczbę  godzin  obowiązkowego  wymiaru  zajęć  ,  ustalonego  dla  rodzaju  zajęć 
dydaktycznych,  wychowawczych  lub  opiekuńczych  realizowanych  w  ramach  godzin 
ponadwymiarowych nauczyciela.

3. Miesięczną liczbę obowiązującego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc  tygodniowy 
obowiązkowy wymiar  godzin  przez  4,16 z  zaokrągleniem do pełnych  godzin  w ten  sposób, 
że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się , a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie  za  godziny  ponadwymiarowe  przydzielone  w  planie  organizacyjnym 
nie  przysługuje  za  dni,  w  których  nauczyciel  nie  realizuje  zajęć  z  powodu  przerw 
przewidzianych w organizacji  roku szkolnego,  rozpoczynania lub kończenia  zajęć  w środku 
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.                            

5. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze 
i  opiekuńcze,  a  nie  otrzymują  za  ten  dzień  innego  dnia  wolnego,  przysługuje  im  odrębne 
wynagrodzenie za każda godzinę pracy, obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

6. Za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy w rozumieniu § 10 ust.4 uznaje się:
- urlop okolicznościowy,
- wyjazd na szkolenie lub kurs z inicjatywy nauczyciela.

7. Godziny  ponadwymiarowe  przypadające  w  dniach,  w  których  nauczyciel  nie  mógł  ich 
realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:        
- zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
- wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub na imprezy,
- chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającego nie dłużej niż tydzień,
- opieką nad dzieckiem,
- rekolekcjami wielkopostnymi, 
- udziałem nauczyciela w szkoleniach lub kursach zleconych przez dyrektora, 
- stawieniem się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, 
prokuratury, policji albo organu właściwego w zakresie powszechnego obowiązku obrony, 
- udzieleniem pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania 
lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone 
poza godzinami pracy, 
- niewykonywaniem pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami lekarskimi okresowymi 
i kontrolnymi, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

8. Dla  ustalenia  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  w  tygodniach,  w  których 
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne 
od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą  w środku tygodnia 
-  za  podstawę  ustalenia  liczby  godzin  ponadwymiarowych   przyjmuje  się  obowiązkowy 
tygodniowy wymiar zajęć określonych w art.42 ust.3 Karta Nauczyciela, pomniejszony o ¹/5 tego 
wymiaru lub o ¼, gdy dla nauczyciela ustalono  czterodniowy tydzień pracy,  za każdy dzień 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.  Liczba godzin 
ponadwymiarowych,  za  które  przysługuje  wynagrodzenie  w  takim  tygodniu,  nie  może  być 
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.

§ 11. 1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 10.

2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli  przez nauczycieli  zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze  godzin  za  faktycznie  zrealizowane  godziny  zastępstw  przysługuje  wynagrodzenie 
według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.



3. Wynagrodzenie  za  godziny  doraźnych  zastępstw  przysługuje  za  godziny  faktycznie 
zrealizowane.

DODATEK MIESZKANIOWY

§  12. 1. Prawo  do  dodatku  mieszkaniowego  ma  nauczyciel  posiadający  wymagane 
kwalifikacje, jest zatrudniony na terenie wiejskim lub mieście liczącym do 5000 mieszkańców, 
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.
2. Dodatek jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i obejmuje:
1) 46 zł miesięczne  -  dla jednej osoby,
2) 61 zł miesięcznie - dla dwóch osób,
3) 76 zł miesięcznie - dla trzech osób,
4) 91 zł miesięcznie - dla czterech i więcej osób.
3. Do  osób,  o  których  mowa  w  ust.2,  zalicza  się  nauczyciela  oraz  wspólnie  z  nim 
zamieszkujących: małżonka, dzieci, a także rodziców pozostających na jego pełnym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi  i  jego  współmałżonkowi,  będącemu  także  nauczycielem,  stale  z  nim 
zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust.2.
Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.

5. Dodatek  przysługuje  nauczycielowi  niezależnie  od  tytułu  prawnego  do  zajmowanego 
przez niego lokalu mieszkalnego.

6. Dodatek  przysługuje  od  pierwszego  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym 
złożono wniosek o jego przyznanie.

§ 13. 1. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub okresach
służby wojskowej,
4) korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.

2. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. 1. Projekt Regulaminu został uzgodniony przez właściwe organizacje związkowe.
2.  Zmiany Regulaminu następują w drodze uchwały Rady Miejskiej, w trybie  przewidzianym 
w ust.1.

§  15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.         

§  16. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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