
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

NR XXX/167/08 

z dnia 19 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wyna-

grodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki ich przyznawania oraz szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Jawor 

 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 późn. zm.) oraz w 

związku z art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-

uczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworze 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 

oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a 

także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do-

raźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jawor, zwanych dalej 

„nauczycielami”. 

R o z d z i a ł   I 

Dodatek za wysługę lat 

§ 2 

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy, o których mowa w § 7 rozpo-

rządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodze-

nia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póz. zm.). 

R o z d z i a ł   II 

Dodatek motywacyjny 

§ 3 

Nauczycielowi wyróżniającemu się jakością świadczonej pracy, legitymującemu się szczególnymi osiągnięciami 

w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, za realizację dodatkowych zadań lub zajęć, a nauczycie-

lowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, dodatkowo za efekty uzyskiwane na tym stanowisku, przy-

sługuje dodatek motywacyjny. 

§ 4 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych nie może być niższa niż kwota wynikają-
ca z iloczynu liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty (z wyłączeniem dyrektorów szkół i 
przedszkoli), ustalonej na podstawie sprawozdania SIO oraz EN-3 z września 2008 r., i 6,5 proc. średniego 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 
1982 r. 

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie może być wyższy niż 35 proc., a dla nauczyciela nie wyższy niż 25 
proc. jego wynagrodzenia zasadniczego. 

4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Burmistrz Miasta Jawora, a dla pozostałych nauczy-
cieli dyrektor szkoły, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. 

§ 5 

Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi, który wyróżnia się szczególnymi osiągnięciami dy-
daktycznymi, wychowawczymi lub opiekuńczymi, osiąga wysoką jakość swojej pracy oraz wykazuje szczególne 
zaangażowanie w realizacji obowiązków wynikających z przygotowania się do zajęć szkolnych, samokształcenia 
i doskonalenia zawodowego, wykazuje zaangażowanie w realizacji czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 
ust. 2 Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. oraz innych zadań wynikających ze statutu szkoły, takich 
w szczególności jak: 
1) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego wzbogacającego warsztat pracy,  
2) prowadzenie zajęć, szkoleń, lekcji otwartych, realizacja programów autorskich i innowacji pedagogicznych, 

stosowanie aktywizujących uczniów metod pracy, sprawowanie opieki nad stażystami potwierdzone pozy-
tywną oceną ich dorobku zawodowego, 



3) udział w organizacji imprez i uroczystości szkolnych oraz miejskich, promujących szkołę w środowisku lokal-
nym, 

4) posiadanie innych osiągnięć, ważnych dla jakości pracy szkoły, takich jak publikacje, odczyty, pozaszkolna 
działalność na rzecz dzieci. 

§ 6 

Dodatku motywacyjnego nie przyznaje się za okres, za który nie przysługuje wynagrodzenie za pracę,  

a także za okres urlopu dla poratowania zdrowia, przeniesienia w stan nieczynny. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-19/55/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. 

stwierdzono nieważność § 6). 

R o z d z i a ł   III 

Dodatek funkcyjny 

§ 7 

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko kierownicze 

dyrektora, wicedyrektora szkoły, kierownika świetlicy szkolnej lub inne stanowisko kierownicze przewidzia-

ne w statucie szkoły, a także dodatkowe zadania związane z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy, dorad-

cy metodycznego lub konsultanta oraz opiekuna stażu zawodowego przysługuje dodatek funkcyjny. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastęp-

stwie. 

3. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Burmistrz Miasta Jawora, a dla wicedyrektora i pozosta-

łych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz wykonujących dodatkowe zadania dyrektor szko-

ły. 

§ 8 

Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły lub przedszkola może być przyznana w granicach od 35 

proc. do 100 proc. jego wynagrodzenia zasadniczego, a dla wicedyrektora w granicach od 25 proc. do 70. proc 

jego wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 9 

Wysokość dodatku funkcyjnego dla kierownika świetlicy szkolnej może wynieść od 15 proc. do 30 proc. jego 

wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 10 

Nauczycielowi pełniącemu funkcję doradcy metodycznego lub konsultanta przysługuje dodatek funkcyjny w 

wysokości od 5 proc. do 15 proc. jego wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie. 

 

§ 11 

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono funkcję opiekuna stażu, 

przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nie niższej niż 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie. 

2. Jeżeli nauczyciel pełni funkcję opiekuna stażu dla więcej niż jednego stażysty, to za drugiego i każdego na-

stępnego otrzymuje dodatek w wysokości 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie. 

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu przez 

nauczyciela stażystę.  

§ 12 

Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono funkcję wychowawcy klasy w 

szkole, wychowawcom w świetlicy szkolnej oraz przedszkolu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości: 

1. w przedszkolu 6,5 % średniego wynagrodzenia stażysty, 

2. w szkole podstawowej 8 % średniego wynagrodzenia stażysty, 

3. w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej 8% średniego wynagrodzenia stażysty. 

§ 13 

1. Nauczyciel,  któremu  powierzono  stanowisko  kierownicze lub pełnienie funkcji na czas określony, traci 

prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem 

miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie oraz z pierwszym dniem miesiąca, jeżeli odwołanie nastąpiło tego 

dnia. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-19/55/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. 

stwierdzono nieważność § 13 ust. 1). 

2. W przypadku prawa do więcej niż jednego dodatku funkcyjnego wypłaca się każdy z nich. 

 



§ 14 

1. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi, po objęciu zastęp-

stwa. 

2. W szkole, w której nie ma stanowiska wicedyrektora, dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora 

szkoły przysługuje także nauczycielowi, któremu powierzone zostanie pełnienie obowiązków dyrektora, 

zgodnie z postanowieniami art. 39 ust. 1 Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.  

R o z d z i a ł   IV 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe   

oraz godziny doraźnych zastępstw 

§ 15 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc staw-

kę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwy-

miarowych lub doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach uprawniających do tego dodatku) przez 

miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin ponadwymia-

rowych lub doraźnego zastępstwa. 

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 stawkę wyna-

grodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastęp-

stwa odbywa się w warunkach trudnych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin reali-

zowanego wymiaru zajęć. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w 

ust. 1, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16, z zaokrągle-

niem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć mniejszy niż 1/2 godziny pomija się, a czas zajęć w wy-

miarze 1/2 godziny i więcej liczy się za pełną godzinę. 

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

R o z d z i a ł   V 

Dodatek za warunki pracy 

§ 16 

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych 

lub uciążliwych warunkach, określonych w odrębnych przepisach, w wysokości do 10 proc. stawki osobi-

stego wynagrodzenia zasadniczego za pracę w warunkach trudnych i do 20 proc. tej stawki za pracę w wa-

runkach uciążliwych. 

2. Wysokość dodatku za pracę w trudnych, uciążliwych warunkach dla dyrektora szkoły ustala organ prowa-

dzący szkołę, a dla nauczyciela dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę stopień trudności lub uciążliwości dla 

zdrowia realizowanych zadań lub wykonywanych prac. 

3. Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczyciela, w tym pełniącego funkcje kierow-

niczą, obowiązującego pensum w warunkach trudnych lub uciążliwych. 

4. W razie zbiegu prawa do dodatków, o których mowa w ust. 3, nauczycielowi przysługuje każdy z tych do-

datków. 

R o z d z i a ł   VI 

Inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy 

§ 17 

1. Ustala się w sposób odmienny, niż przewiduje to rozporządzenie w sprawie wysokości minima lnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w po-

szczególnych stopniach awansu zawodowego dla poziomu pozostałe wykształcenie. 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla tego poziomu określa poniższa tabela: 

 

Poziom wykształcenia 
Stopnie awansu zawodowego 

Nauczyciel 

stażysta 

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

dyplomowany 

Pozostałe wykształcenie 1043 1193 1442 1689 

 

2. W przypadku ustalenia przez ministra właściwego do spraw oświaty wyższych minimalnych stawek wyna-

grodzenia zasadniczego nauczycieli, niż określone w pkt 1, dla tej kategorii stosuje się minimalne stawki wy-

nagrodzenia zasadniczego nauczycieli wynikające z obowiązującego przepisami prawa. 



3. Dla poziomu wykształcenia niewymienionego w pkt 1, stosuje się przepisy rozporządzenia o minima lnych 

stawkach wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, a przypadku ich zmiany obowiązuje przepis prawa. 

§ 18 

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. 

 

§ 19 

Wykaz przedszkoli i szkół objętych regulaminem stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 20 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora. 

§ 21 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-

skiego.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 

ANDRZEJ MADEJ 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej  

w Jaworze nr XXX/167/08 z dnia 19 

grudnia  2008 r. (poz. 446) 

Wykaz przedszkoli i szkół objętych regulaminem: 

1) Przedszkole Publiczne nr 2 w Jaworze, 

2) Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze, 

3) Przedszkole Publiczne nr 8 w Jaworze, 

4) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze, 

5) Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworze, 

6) Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze, 

7) Gimnazjum Nr 1 w Jaworze, 

8) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworze. 

 


