
UCHWAŁA NR 45/2019 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 26 lutego 2019r. 

 
 
w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolu i w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432, poz.2500) oraz art.30 ust.6 ustawy                     
z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz.967, poz.2245),                            
po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli - 

 
Rada  Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:  

 
 

§1. Ustala się „Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Jastrowie”. 
 

  
I. POSTANOWIENIA WST ĘPNE 

 
§2.1. Regulamin określa wysokość stawek dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za 

warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania                    
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta 

nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz.967 ze zm.), 
2) szkole – rozumie się przez to przedszkole, szkołę,  
3) nauczycielu - 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 i przedszkola od 1 września danego 

roku do 31 sierpnia roku następnego, 
7) obowiązkowym wymiarze czasu pracy – rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć nauczycieli określony w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela.  
8) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy;  

 
 

II. DODATEK ZA WYSŁUG Ę LAT 
 

§3. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany nauczycielom na warunkach i w wysokości 
określonych w art.33 ust.1 Karty Nauczyciela oraz wydanym na podstawie art.33 ust. 3 Karty 
Nauczyciela rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 
 

 
 



III. DODATEK MOTYWACYJNY 
 

§4.1. Nauczycielowi w zależności od osiągniętych wyników w pracy, może być 
przyznany  dodatek motywacyjny. 

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

1) uzyskiwane osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze: 
a) wyniki uczniów w nauce z uwzględnieniem różnicy uzdolnień uczniów                            

oraz warunków organizacyjnych i społecznych, 
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy                                      

z  rodzicami, 
c) dobre rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne  
d) działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 
e) systematyczne i efektywne przygotowanie do zajęć, 
f) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
g) wzbogacanie własnego warsztatu pracy. 

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) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 
b) praca w komisjach przedmiotowych i innych zespołach, 
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi 

działającymi na terenie szkoły, 
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz uczestnictwo w innych rodzajach działań                  

w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia  nauczycieli, 
e) praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
f) podejmowanie innych zadań zapisanych w statucie szkoły. 

3) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem: 
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. 

 
§5.1. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi na czas określony,                  

nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 8 miesięcy. Okres przyznania dodatku musi                         
się kończyć w danym roku kalendarzowym. 

2. Przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielowi rozpoczynającemu pracę                        
w szkole może nastąpić po upływie 6 miesięcy, licząc od daty rozpoczęcia pracy,                        
z wyjątkiem nauczycieli przeniesionych służbowo lub skierowanych do pracy. 

3. Środki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla poszczególnych szkół wylicza się: 
1) mnożąc sumę wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przez wskaźnik do 0,06. 
2) osobom zajmującym stanowiska wymienione w ust. 4 lit. a, b, c i d wylicza się mnożąc 

wynagrodzenie zasadnicze przez wskaźnik stosownie do zatrudnienia.  
4. Podstawą obliczania dodatku stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela. 
5. Wysokość dodatku motywacyjnego ustala się w wysokości : 

1) dla dyrektorów szkół                           -   do  35 %, 
2) dla wicedyrektorów                             -   do  25 %, 
3) dla nauczycieli, którym powierzono dodatkowy zakres obowiązków                                                               

w    oddziale przedszkola                     -   do 20 %, 
4) dla kierowników filii                           -   do  15 %,  
5) dla nauczycieli                                    -   do  10 %.  

 



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

7. Dodatek motywacyjny wypłaca się miesięcznie z góry, w terminie wypłaty 
wynagrodzenia. 
 

III. DODATEK FUNKCYJNY  
 

§6.1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły. 
Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy 
oddziału, opiekuna stażu, doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta.  

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora szkoły                       
i kierownika filii przysługuje dodatek funkcyjny:  

1) dyrektorowi           – w wysokości  35 - 40 % wynagrodzenia zasadniczego, 
2) wicedyrektorowi   – w wysokości  30 % wynagrodzenia zasadniczego,  
3) kierownikowi filii  – w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji: 
1) wychowawcy - przysługuje dodatek w wysokości    150 zł miesięcznie, 
2) opiekuna stażu - przysługuje dodatek w wysokości  100 zł miesięcznie, 
3) doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta – przysługuje dodatek                              

w wysokości 100 zł miesięcznie. 
4. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły i doradcy metodycznego lub nauczyciela-

konsultanta przyznaje Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie, a pozostałym nauczycielom - 
dyrektor szkoły. 

 
§7.1. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego 

stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. 
2. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje również osobie, której 

powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie osoby uprawnionej do dodatku, a której 
ciągła nieobecność w pracy przekracza 30 dni kalendarzowych. 

3. W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych przysługują wszystkie                        
te dodatki. 

4. Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres pełnienia funkcji. 
5. Dodatek funkcyjny wypłaca się miesięcznie z góry, w terminie wypłaty 

wynagrodzenia. 
 

IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY  
 
§8.l. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy 

przysługuje z tego tytułu dodatek. 
2. Za pracę w trudnych warunkach przysługuje nauczycielowi dodatek w wysokości: 

     1)    25% osobistego wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę zajęć 
            dydaktycznych prowadzących w klasach łączonych szkół podstawowych - powyżej 14 
            uczniów, 

2) 10% osobistego wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę zajęć 
            dydaktycznych prowadzących w klasach łączonych szkół podstawowych do 14 uczniów, 

3) 30% osobistego wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę zajęć  
rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną                         
w stopniu głębokim. 

4) 20% osobistego wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę zajęć   
indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. 
3. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w uciążliwych 

warunkach, określonych w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną                         



w warunkach uciążliwych w wysokości - 15% stawki godzinowej otrzymywanego 
wynagrodzenia zasadniczego.  

 
§9.1. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli 

nauczyciel realizuje w warunkach trudnych i uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć. 
Dodatki te wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach 
trudnych i uciążliwych tylko część obwiązującego wymiaru zajęć lub jest zatrudniony                            
w niepełnym wymiarze zajęć. 

2. Dodatek za pracę w warunkach wypłaca się miesięcznie z dołu. 
3. Dodatek za warunki pracy przyznaje dla nauczyciela Dyrektor, a dla Dyrektora – 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie.  
4. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie wykonywania pracy, z którą dodatek 

jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie 
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej. 

5. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i uciążliwe warunki 
pracy, nauczycielowi przysługuje prawo do obu dodatków.  
 

V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE                   
           I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

 
§10.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i jedną godzinę doraźnego 

zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust.2, dzieląc przyznaną stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach 
ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach) przez miesięczną 
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin                       
na podstawie art.42 ust.4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego 
zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa 
się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego 
wymiaru zajęć.  

3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru  
zajęć nauczyciela, o której mowa w ust.1 i 2, ustala się mnożąc  tygodniowy obowiązkowy lub 
zrealizowany wymiar zajęć 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 przysługuje za godziny faktycznie 
zrealizowane. 

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 każdą 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. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca 

się z dołu. 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

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

przewidzianym  w ust.1. 
 
§12. Traci moc uchwała Nr 139/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25   listopada 

2008r. 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”.                        

 
§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
§14. Uchwała    wchodzi    w    życie    po    upływie 14 dni  od  dnia   ogłoszenia                       

w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Wielkopolskiego. 

 


