
Uchwała Nr  XXXVIII / 281 /2005 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 29 grudnia 2005 roku 

 

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Opatów. 

 

 Działając na podstawie art. 30 ust.6, art.49 ust.1 pkt 1 i ust.2, art.54 ust.3, 5 i 7 oraz 

art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku 

Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 

2258 oraz z 2004 roku Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845, z 2005 roku Nr 10, poz. 71, Nr 

167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487, Nr 181, poz. 1526), w związku z art. 18, ust. 2 pkt 15, art. 

40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 

2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 

1457) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 

roku w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 

pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 roku Nr 22, poz. 181) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Uchwala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Opatów zwany dalej Regulaminem w brzmieniu określonym 

w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

1. Regulamin został uzgodniony w dniu 21 grudnia 2005 roku z Zarządem Oddziału 

Związku Nauczycielstwa Polskiego w Opatowie. 

2. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 



 

§ 3 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXXI/219/2005 

Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów 

oraz uchwała Nr XXXII/224/05 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27.04.2005r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Opatów. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

                    Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Opatowie 
 

           /Krzysztof Wróblewski/ 



 

Załącznik  

do Uchwały Nr XXXVIII/281/2005 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 29 grudnia 2005 roku 

 

REGULAMIN 

WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH 

PROWADZONYCH PRZEZ 

GMINĘ OPATÓW 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

 

1. Wynagrodzenie nauczyciela składa się z: 

1) wynagrodzenia zasadniczego, 

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, 

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem 

świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dodatków socjalnych. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 określa art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982r. – 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 z późn. zm.) i wynika ono z 

posiadanych przez nauczyciela kwalifikacji, wymiaru zajęć obowiązkowych oraz jego 

stopnia awansu zawodowego i jest ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 

rozporządzeniu z dnia z 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 

(Dz. U. z 2005 roku Nr 22, poz. 181.). 

3. Regulamin określa warunki przyznawania oraz wysokość: 

1) dodatku za wysługę lat; 

2) dodatku motywacyjnego; 



 

3) dodatku funkcyjnego; 

4) dodatku za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych; 

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw; 

6) nagrody ze specjalnego funduszu nagród; 

7) dodatku mieszkaniowego; 

8) dodatku specjalistycznego; 

9) dodatku wiejskiego. 

 

4. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom: 

1) zasiłku na zagospodarowanie; 

2) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę; 

3) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy; 

4) wynagrodzenia nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny; 

5)  nagród jubileuszowych; 

6) wynagrodzenia rocznego; 

7) wynagrodzenia za okres ferii szkolnych i urlopów określają odpowiednio przepisy 

ustawy z 26 stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 

z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

5. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół 

szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina Opatów, 

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub 

wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1, 

3) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego 

roku do 31 sierpnia roku następnego, 

4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę, 

5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka, 

6) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej 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 (Dz. U. z 2005 roku Nr 22, poz. 181),  



 

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust.1 

rozporządzenia, 

8) karcie nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr118 poz.1112 z późn. zm.). 

 

6. Regulamin obejmuje nauczycieli wszystkich szkół. 

 

ROZDZIAŁ II 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

 

§ 2 

 

 Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia 

zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od 

czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 

zasadniczego. 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, 

w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli 

nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 

2) za dany miesiąc jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku 

nastąpiło pierwszego dnia miesiąca. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania 

zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis 

szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy 

z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel 

otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku 

określa: 

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły, 

2) dyrektorowi – Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie. 

4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 



 

 

ROZDZIAŁ III 

DODATEK MOTYWACYJNY 

 

§ 3 

 

1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego, po przepracowaniu w szkołach na 

terenie Gminy Opatów jednego całego poprzedniego roku szkolnego. 

2. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysługuje nauczycielowi stażyście. 

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 

1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,     

a w szczególności: 

a)  uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy 

  nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych 

  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, 

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem 

kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: 

a) systematyczne i efektowne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,  

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,  

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy 

dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

3) posiadanie dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 

4) zaangażowanie w realizacji czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 i 3 

Karty Nauczyciela, a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,  



 

b) udział w zespołach (komisjach) przedmiotowych, olimpiadach, zawodach 

sportowych i innych, 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami 

uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach 

wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. 

 

4. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi 

w §3 ust. 3 jest spełnienie następujących kryteriów: 

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych szkoły, 

2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również pozyskiwanie 

środków pozabudżetowych, 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena 

pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, 

zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia 

zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego, 

4) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych 

i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego, 

5) kształtowanie atmosfery w szkole, służącej realizacji statutowych zadań przez 

podległych pracowników, 

6) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi, 

7) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów, 

8) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych (konkursy, olimpiady, 

wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych). 

 

§ 4 

 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przyznany do wysokości 20% jego 

wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły może być przyznany do wysokości 30% jego 

wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony od 3 do 6 miesięcy. 



 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres jego przyznania 

uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 3 ustala dyrektor, 

a w stosunku do dyrektora – Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowie. 

5. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków 

motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości co najmniej 2% kwoty 

planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej 

szkole. 

6. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi i dyrektorowi szkoły 

przekazuje się w formie pisemnej. 

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

 

ROZDZIAŁ IV 

DODATEK FUNKCYJNY 

 

§ 5 

 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek 

funkcyjny. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki 

kierownicze w zastępstwie. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość 

szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego 

stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki 

lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkołach funkcjonuje, ustala: 

1) dla dyrektora- Burmistrz Miasta i Gminy  

2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 i 2, dyrektor szkoły, zgodnie 

z tabelą dodatków funkcyjnych. 

 

Wysokość dodatku w zł 

Lp.  Stanowisko – typ i wielkość szkoły placówki 

od do 

1. Dyrektor:   

 a) szkoły, zespołu szkół do 16 oddziałów 200 500 



 

 -   powyżej 16 oddziałów 400 1000 

 b) przedszkola do 4 oddziałów 150 300 

 -   powyżej 4 oddziałów 200 500 

2. Wicedyrektor:   

 -   szkoły, zespołu szkół 200 500 

 

§ 6 

 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek 

funkcyjny z tym, że nauczycielowi, któremu powierzono: 

1) wychowawstwo klasy – w wysokości 50,00 zł 

2) funkcję opiekuna stażu – w wysokości 40,00 zł 

2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy ustala się na okres roku szkolnego, 

a dodatek dla opiekuna stażu na okres 10 miesięcy tj. wrzesień – czerwiec. 

 

§ 7 

 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 oraz w § 6 ust. 1, 

powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 

powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie 

to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie 

nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 

w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w który nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, 

wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia 

nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa do otrzymania 

dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

 

 



 

ROZDZIAŁ V 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

 

§ 8 

 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub 

uciążliwych warunkach określonych w przepisach § 8 i 9 rozporządzenia. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od: 

1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub 

zajęć, 

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1. 

 

§ 9 

 

1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego 

tytułu dodatek za warunki pracy za każdą godzinę prowadzonych zajęć. 

2. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się w szczególności: 

1) prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą 

upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, 

2) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 

specjalnego, 

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych. 

3. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć, 

z dziećmi i młodzieżą, u których występuje naruszenie sprawności organizmu zgodnie 

z §2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie 

kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 lat życia (Dz. U. Nr 17, 

poz.162) 

4. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się również prowadzenie zajęć przez 

nauczycieli szkół (klas) specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi 

umysłowo w stopniu lekkim, w którym znajduje się, co najmniej jedno dziecko 

z niepełnosprawnością określoną w ust. 3, a w przypadku, gdy w takiej klasie lub grupie 

wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są wg odrębnego 

programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia 



 

wychowawcze – wg odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez 

wychowawcę. 

§ 10 

 

1. Ustala się następujące wielkości dodatków za trudne lub uciążliwe warunki pracy, 

procentowo w odniesieniu do stawki godzinowej nauczyciela: 

1) trudne warunki pracy do 20 % 

2) uciążliwe warunki pracy do 10 %. 

2. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli obowiązującego 

pensum w warunkach trudnych lub uciążliwych. 

3. Dodatki wypłacane są za godziny faktycznie odbyte. 

4. Dodatek za prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia określony jest przez odrębne 

przepisy. 

 

§ 11 

 

1. Wysokość dodatku za warunki pracy, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – 

Burmistrz Miasta i Gminy. 

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 

 

ROZDZIAŁ VI 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY 

DORAŹNYCH ZASTĘPSTW 

 

§ 12 

 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa 

oblicza się, z zastrzeżeniem ust.2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 

wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w 

godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach 

trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) 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 zajęć na podstawie 

art.42 ust.4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za 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, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną 

liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, 

o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany 

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 przydzielone w planie organizacyjnym nie 

przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw 

przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia 

zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z 

wyjątkiem: 

1) opieki nad zdrowym dzieckiem, 

2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem pracy, 

3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia, 

4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej 

czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, 

5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach,  

      w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie  

      pracodawcy, a w szczególności w związku z:  

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 

2) wyjazdem dzieci na wycieczki i imprezy, 

3) rekolekcjami, 

4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej, 

5) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwającej nie dłużej niż tydzień, 

traktuje się jako godziny faktycznie odbyte. 

6.  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 

tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na 



 

podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, 

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 jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.  

 

§ 13 

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się 

z dołu. 

ROZDZIAŁ VII 

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 

 

§ 14 

 

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 

1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor 

w rocznym planie finansowym szkoły, z tym, że: 

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dla dyrektora, 

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego. 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie 

nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od: 

1) posiadania co najmniej dobrej oceny pracy, 

2) otrzymania w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym rok 

przyznania nagrody dodatku motywacyjnego, 

3) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami pracy dydaktycznej, wychowawczej lub 

opiekuńczej. 

3. Nagrody nauczycielom przyznają: 

1) ze środków, których mowa w ust. 1 pkt 1 – dyrektor, 

2) ze środków, których mowa w ust. 1 pkt 2 – Burmistrz Miasta i Gminy. 

 

§ 15 

Nagrody, o których mowa w § 14, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy może przyznać 

nauczycielowi nagrodę w innym czasie. 



 

 

ROZDZIAŁ VIII 

DODATEK MIESZKANIOWY 

 

§ 16 

 

1. Zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela – nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie 

niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu 

kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciela przysługuje 

nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób 

w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 

1) przy jednej osobie w rodzinie – 50,00 zł 

2) przy dwóch osobach w rodzinie – 66,00 zł 

3) przy trzech osobach w rodzinie – 83,00 zł 

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 99,00 zł 

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 

zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego 

wyłącznym utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim 

zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości 

określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im 

wypłacał ten dodatek. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, 

a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. 

Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, dyrektorowi – Burmistrz Miasta i Gminy. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi: 

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył 

wniosek o jego przyznanie. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także 

w okresach: 

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 



 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej 

służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby 

zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do 

końca okresu, na który umowa była zawarta. 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 

8. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest nauczycielowi z góry. 

 

ROZDZIAŁ IX 

DODATKI SPECJALISTYCZNE 

 

§ 17 

 

1. Nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku (Dz. U.  

z 2000 roku Nr 19 poz. 239) otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowują prawo do 

tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. 

2. Wysokość dodatków wymienionych w ust.1 wynosi odpowiednio: 

1) z tytułu posiadania stopnia naukowego doktora – 83 zł; 

2) z tytułu posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego – 122zł; 

3) za I stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie klasy II – 30zł; 

4) za II stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie klasy I – 47zł; 

5) za III stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie klasy mistrzowskiej – 66zł. 

3. Dodatek z tytułu posiadania specjalizacji zawodowej lub kwalifikacji trenerskich 

wypłacany jest w wysokości proporcjonalnej do łącznej liczby godzin zajęć z przedmiotu 

nauczania lub zajęć realizowanych przez nauczyciela, zgodnie z posiadanym stopniem 

specjalizacji lub kwalifikacji trenerskich, nie wyższy jednak niż 100% kwoty określonej 

w ust.2. Nauczycielom prowadzącym zajęcia z wychowania fizycznego przysługuje 

dodatek za posiadanie kwalifikacji trenerskich w dyscyplinach objętych programem 

nauczania. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin dodatek 

przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć. Nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze, dodatek za stopień specjalizacji przysługuje w pełnej 

wysokości, jeżeli realizują obowiązujące ich pensum zgodnie z uzyskaną specjalizacją 

przedmiotową lub posiadają specjalizację z zakresu kierowania szkołą. 

 

 



 

ROZDZIAŁ X 

DODATEK WIEJSKI 
 

§ 18 

 

 Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, 

zatrudnionemu na terenie wsi w wymiarze nie mniejszym niż połowa tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% 

wynagrodzenia zasadniczego.  

 

ROZDZIAŁ XI 

INNE  SKŁADNIKI  WYNAGRODZENIA 

 

§ 19 

 

1. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za analizę i ocenę prac z języka 

polskiego począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej w wysokości: 

a) 1% miesięcznie w szkołach podstawowych, 

b) 2% miesięcznie w gimnazjach, 

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust.3 Karty 

Nauczyciela. 

2. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 przysługuje nauczycielowi jeżeli realizuje zajęcia 

w obowiązkowym wymiarze. W razie realizowania tych zajęć w niepełnym wymiarze lub 

ponad obowiązkowy wymiar w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych w 

planie organizacyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje w stosunku proporcjonalnym 

do realizowanego przez nauczyciela wymiaru godzin z języka polskiego. 

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom 

korzystającym ze zniżki godzin, wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 przysługuje 

wyłącznie w takim stosunku, w jakim realizowany przez nich wymiar godzin z języka 

polskiego pozostaje do pełnego wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły. 

4. W razie podjęcia lub zaprzestania wykonywania zajęć dodatkowych w ciągu miesiąca 

nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W 

takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 

miesięcznego przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w 

okresie przepracowanym. 



 

 

§ 20 

 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §19 ust. 1 określa: 

1) dla nauczyciela – dyrektor szkoły, 

2) dla dyrektora – Burmistrz. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłaca się miesięcznie z góry. Wynagrodzenie 

to wypłaca się za okresy wykonywania zajęć oraz inne okresy, o ile wynika to z 

przepisów szczególnych. 

 

ROZDZIAŁ XII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§21 

 

Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie 

uchwały. 

§ 22 

 

Ewentualne zmiany niniejszego regulaminu wymagają zachowania procedury przyjętej przy 

jego ustalaniu. 

 

 

                    Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Opatowie 
 

           /Krzysztof Wróblewski/ 
 


