
UCHWAŁA NR NR XXVI/231/2009  

RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ  

z dnia 27 lutego 2009r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich 
przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Szlichtyngowej w 
uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi uchwala, co następuje: Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1  
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa zwany w dalszym 

ciągu ,,Regulaminem” określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom następujących dodatków płacowych:  

-motywacyjnego, 

-funkcyjnego, 

-za warunki pracy, 

-za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

Rozdział II 
Dodatek motywacyjny 

§ 2  
[Brak tekstu] 

1) Tworzy się fundusz z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektora danej szkoły lub placówki w wysokości 2% 
planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dyrektora. 

2) Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania w szkole lub placówce co najmniej 6 miesięcy. 

3) Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok szkolny. 

4) Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły lub placówki, a dyrektorowi Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. 

5) Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wynagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest w ramach funduszu określonego w ust. 1 w 
zależności od spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 6: 

a) nauczycielowi stażyście i kontraktowemu do 10% wynagrodzenia zasadniczego, 

b) nauczycielowi mianowanemu i dyplomowanemu do 20% wynagrodzenia zasadniczego, 

6) Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczyciela lub jego wysokości uwzględnia się: 

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów, 

2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym 
procesem dydaktycznym, 

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, 
planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych, 

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom, 

5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej 
współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną, 

6) inicjowanie i organizowanie imprez oraz uroczystości szkolnych, 

7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, 

8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole, 

9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego, 

11) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, 

12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi, 

13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym. 

7) Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami wymienionymi w ust. 6 i odnoszącymi się również do 
stanowiska dyrektora dodatek różnicuje się w zależności od spełnienia niżej wymienionych kryteriów, a w szczególności: 

1) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy, 

2) właściwą współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę. 

3) współdziałanie z organami szkoły i związkami zawodowymi, 

4) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, 

5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształceniu i doskonaleniu zawodowym, 

6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 

7) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy, 

8) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców, 

9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 

10) promocja szkoły na zewnątrz. 

Rozdział III 
Dodatek funkcyjny 

§ 3  
[Brak tekstu] 

1) Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły lub placówki, przysługuje dodatek funkcyjny w 
wysokości określonej w poniższej tabeli: 

2) Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej w granicach stawek określonych w tabeli w 
ust. 1, uwzględniając m.in. wielkość szkoły lub placówki, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę 
stanowisk kierowniczych, wyniki pracy szkoły lub placówki. 

3) Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz osób wymienionych w ust. 4 
ustala dyrektor szkoły lub placówki w granicach określonych w tabeli w ust. 1. 

4) Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań: 

a) opiekuna stażu w wysokości 40zł miesięcznie za każdego nauczyciela odbywającego staż i powierzonego opiece, 

b) wychowawcy klasy w wysokości 50zł miesięcznie, 

c) doradcy metodycznego w wysokości 100zł miesięcznie. 

5) Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie 
stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.  

6) Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.  

7) Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo 
do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i wygasa z pierwszym 
dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia obowiązków. 

8) Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły lub placówki z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. 

Rozdział IV 

Dodatek za warunki pracy 

§ 4  
[Brak tekstu] 

1) Nauczycielom i wychowawcom przysługuje dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy w przypadku gdy prowadzą nauczanie indywidualne 
dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego w wysokości 20% stawki godzinowej nauczyciela za każdą przepracowaną godzinę zajęć 
indywidualnych z dziećmi zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego. 

Rozdział V 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

§ 5  
[Brak tekstu] 

1) Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach 
uprawniających do dodatku) przez jego miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. 

2) Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną 
godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) 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: 

1) z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego; 

2) usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

5) Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy, a w szczególności w związku z: 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy, 

3) trwającą nie dłużej niż tydzień, chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, 

4) rekolekcjami, 

5) oddelegowaniem służbowym, skierowaniem przez pracodawcę na szkolenie, konferencję, naradę i pracami związanymi z 
przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, traktuje się jak 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, 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. 

7) Nauczycielowi zajmującemu kierownicze stanowisko za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których 
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, przyjmuje się jego obowiązkowy 
tygodniowy wymiar zajęć po uwzględnieniu przysługującej zniżki pomniejszony o 1/n tego wymiaru, gdzie n stanowi liczbę dni w tygodniu w 
jakich ten nauczyciel realizuje swoje godziny przydzielone w arkuszu organizacyjnym, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
lub dzień ustawowo wolny od pracy. 

8) Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie, ustalona na podstawie pkt. 6 i 7 nie może być większa niż liczba 
godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym. 

9) Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień 
innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 6  
Traci moc uchwała Nr XVII/137/2008 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, 

regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki 
pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r. Nr 51, poz. 957). 

§ 7  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. 

§ 8  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od dnia 

01 stycznia 2009 r. 

Lp. Stanowisko Miesięcznie w złotych od Miesięcznie w złotych do

1.
Dyrektor szkoły podstawowej do

10 oddziałów 400 800

2.
Dyrektor szkoły podstawowej 

powyżej 10 oddziałów 600 1000

3. Dyrektor gimnazjum 600 1 000
4. Wicedyrektor gimnazjum 350 650
5. Dyrektor zespołu 600 1 200
6. Wicedyrektor zespołu 350 700



UCHWAŁA NR NR XXVI/231/2009  

RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ  

z dnia 27 lutego 2009r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich 
przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Szlichtyngowej w 
uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi uchwala, co następuje: Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1  
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa zwany w dalszym 

ciągu ,,Regulaminem” określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom następujących dodatków płacowych:  

-motywacyjnego, 

-funkcyjnego, 

-za warunki pracy, 

-za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

Rozdział II 
Dodatek motywacyjny 

§ 2  
[Brak tekstu] 

1) Tworzy się fundusz z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektora danej szkoły lub placówki w wysokości 2% 
planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dyrektora. 

2) Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania w szkole lub placówce co najmniej 6 miesięcy. 

3) Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok szkolny. 

4) Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły lub placówki, a dyrektorowi Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. 

5) Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wynagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest w ramach funduszu określonego w ust. 1 w 
zależności od spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 6: 

a) nauczycielowi stażyście i kontraktowemu do 10% wynagrodzenia zasadniczego, 

b) nauczycielowi mianowanemu i dyplomowanemu do 20% wynagrodzenia zasadniczego, 

6) Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczyciela lub jego wysokości uwzględnia się: 

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów, 

2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym 
procesem dydaktycznym, 

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, 
planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych, 

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom, 

5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej 
współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną, 

6) inicjowanie i organizowanie imprez oraz uroczystości szkolnych, 

7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, 

8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole, 

9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego, 

11) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, 

12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi, 

13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym. 

7) Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami wymienionymi w ust. 6 i odnoszącymi się również do 
stanowiska dyrektora dodatek różnicuje się w zależności od spełnienia niżej wymienionych kryteriów, a w szczególności: 

1) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy, 

2) właściwą współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę. 

3) współdziałanie z organami szkoły i związkami zawodowymi, 

4) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, 

5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształceniu i doskonaleniu zawodowym, 

6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 

7) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy, 

8) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców, 

9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 

10) promocja szkoły na zewnątrz. 

Rozdział III 
Dodatek funkcyjny 

§ 3  
[Brak tekstu] 

1) Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły lub placówki, przysługuje dodatek funkcyjny w 
wysokości określonej w poniższej tabeli: 

2) Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej w granicach stawek określonych w tabeli w 
ust. 1, uwzględniając m.in. wielkość szkoły lub placówki, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę 
stanowisk kierowniczych, wyniki pracy szkoły lub placówki. 

3) Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz osób wymienionych w ust. 4 
ustala dyrektor szkoły lub placówki w granicach określonych w tabeli w ust. 1. 

4) Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań: 

a) opiekuna stażu w wysokości 40zł miesięcznie za każdego nauczyciela odbywającego staż i powierzonego opiece, 

b) wychowawcy klasy w wysokości 50zł miesięcznie, 

c) doradcy metodycznego w wysokości 100zł miesięcznie. 

5) Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie 
stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.  

6) Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.  

7) Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo 
do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i wygasa z pierwszym 
dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia obowiązków. 

8) Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły lub placówki z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. 

Rozdział IV 

Dodatek za warunki pracy 

§ 4  
[Brak tekstu] 

1) Nauczycielom i wychowawcom przysługuje dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy w przypadku gdy prowadzą nauczanie indywidualne 
dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego w wysokości 20% stawki godzinowej nauczyciela za każdą przepracowaną godzinę zajęć 
indywidualnych z dziećmi zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego. 

Rozdział V 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

§ 5  
[Brak tekstu] 

1) Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach 
uprawniających do dodatku) przez jego miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. 

2) Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną 
godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) 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: 

1) z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego; 

2) usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

5) Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy, a w szczególności w związku z: 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy, 

3) trwającą nie dłużej niż tydzień, chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, 

4) rekolekcjami, 

5) oddelegowaniem służbowym, skierowaniem przez pracodawcę na szkolenie, konferencję, naradę i pracami związanymi z 
przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, traktuje się jak 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, 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. 

7) Nauczycielowi zajmującemu kierownicze stanowisko za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których 
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, przyjmuje się jego obowiązkowy 
tygodniowy wymiar zajęć po uwzględnieniu przysługującej zniżki pomniejszony o 1/n tego wymiaru, gdzie n stanowi liczbę dni w tygodniu w 
jakich ten nauczyciel realizuje swoje godziny przydzielone w arkuszu organizacyjnym, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
lub dzień ustawowo wolny od pracy. 

8) Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie, ustalona na podstawie pkt. 6 i 7 nie może być większa niż liczba 
godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym. 

9) Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień 
innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 6  
Traci moc uchwała Nr XVII/137/2008 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, 

regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki 
pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r. Nr 51, poz. 957). 

§ 7  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. 

§ 8  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od dnia 

01 stycznia 2009 r. 

Lp. Stanowisko Miesięcznie w złotych od Miesięcznie w złotych do

1.
Dyrektor szkoły podstawowej do

10 oddziałów 400 800

2.
Dyrektor szkoły podstawowej 

powyżej 10 oddziałów 600 1000

3. Dyrektor gimnazjum 600 1 000
4. Wicedyrektor gimnazjum 350 650
5. Dyrektor zespołu 600 1 200
6. Wicedyrektor zespołu 350 700



UCHWAŁA NR NR XXVI/231/2009  

RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ  

z dnia 27 lutego 2009r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich 
przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Szlichtyngowej w 
uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi uchwala, co następuje: Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1  
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa zwany w dalszym 

ciągu ,,Regulaminem” określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom następujących dodatków płacowych:  

-motywacyjnego, 

-funkcyjnego, 

-za warunki pracy, 

-za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

Rozdział II 
Dodatek motywacyjny 

§ 2  
[Brak tekstu] 

1) Tworzy się fundusz z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektora danej szkoły lub placówki w wysokości 2% 
planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dyrektora. 

2) Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania w szkole lub placówce co najmniej 6 miesięcy. 

3) Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok szkolny. 

4) Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły lub placówki, a dyrektorowi Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. 

5) Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wynagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest w ramach funduszu określonego w ust. 1 w 
zależności od spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 6: 

a) nauczycielowi stażyście i kontraktowemu do 10% wynagrodzenia zasadniczego, 

b) nauczycielowi mianowanemu i dyplomowanemu do 20% wynagrodzenia zasadniczego, 

6) Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczyciela lub jego wysokości uwzględnia się: 

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów, 

2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym 
procesem dydaktycznym, 

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, 
planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych, 

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom, 

5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej 
współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną, 

6) inicjowanie i organizowanie imprez oraz uroczystości szkolnych, 

7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, 

8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole, 

9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego, 

11) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, 

12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi, 

13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym. 

7) Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami wymienionymi w ust. 6 i odnoszącymi się również do 
stanowiska dyrektora dodatek różnicuje się w zależności od spełnienia niżej wymienionych kryteriów, a w szczególności: 

1) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy, 

2) właściwą współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę. 

3) współdziałanie z organami szkoły i związkami zawodowymi, 

4) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, 

5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształceniu i doskonaleniu zawodowym, 

6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 

7) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy, 

8) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców, 

9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 

10) promocja szkoły na zewnątrz. 

Rozdział III 
Dodatek funkcyjny 

§ 3  
[Brak tekstu] 

1) Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły lub placówki, przysługuje dodatek funkcyjny w 
wysokości określonej w poniższej tabeli: 

2) Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej w granicach stawek określonych w tabeli w 
ust. 1, uwzględniając m.in. wielkość szkoły lub placówki, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę 
stanowisk kierowniczych, wyniki pracy szkoły lub placówki. 

3) Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze oraz osób wymienionych w ust. 4 
ustala dyrektor szkoły lub placówki w granicach określonych w tabeli w ust. 1. 

4) Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań: 

a) opiekuna stażu w wysokości 40zł miesięcznie za każdego nauczyciela odbywającego staż i powierzonego opiece, 

b) wychowawcy klasy w wysokości 50zł miesięcznie, 

c) doradcy metodycznego w wysokości 100zł miesięcznie. 

5) Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie 
stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.  

6) Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.  

7) Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo 
do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i wygasa z pierwszym 
dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia obowiązków. 

8) Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły lub placówki z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. 

Rozdział IV 

Dodatek za warunki pracy 

§ 4  
[Brak tekstu] 

1) Nauczycielom i wychowawcom przysługuje dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy w przypadku gdy prowadzą nauczanie indywidualne 
dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego w wysokości 20% stawki godzinowej nauczyciela za każdą przepracowaną godzinę zajęć 
indywidualnych z dziećmi zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego. 

Rozdział V 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

§ 5  
[Brak tekstu] 

1) Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach 
uprawniających do dodatku) przez jego miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. 

2) Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną 
godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) 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: 

1) z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego; 

2) usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

5) Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy, a w szczególności w związku z: 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy, 

3) trwającą nie dłużej niż tydzień, chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, 

4) rekolekcjami, 

5) oddelegowaniem służbowym, skierowaniem przez pracodawcę na szkolenie, konferencję, naradę i pracami związanymi z 
przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, traktuje się jak 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, 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. 

7) Nauczycielowi zajmującemu kierownicze stanowisko za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których 
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, przyjmuje się jego obowiązkowy 
tygodniowy wymiar zajęć po uwzględnieniu przysługującej zniżki pomniejszony o 1/n tego wymiaru, gdzie n stanowi liczbę dni w tygodniu w 
jakich ten nauczyciel realizuje swoje godziny przydzielone w arkuszu organizacyjnym, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
lub dzień ustawowo wolny od pracy. 

8) Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie, ustalona na podstawie pkt. 6 i 7 nie może być większa niż liczba 
godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym. 

9) Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień 
innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 6  
Traci moc uchwała Nr XVII/137/2008 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, 

regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki 
pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r. Nr 51, poz. 957). 

§ 7  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. 

§ 8  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od dnia 

01 stycznia 2009 r. 

Lp. Stanowisko Miesięcznie w złotych od Miesięcznie w złotych do

1.
Dyrektor szkoły podstawowej do

10 oddziałów 400 800

2.
Dyrektor szkoły podstawowej 

powyżej 10 oddziałów 600 1000

3. Dyrektor gimnazjum 600 1 000
4. Wicedyrektor gimnazjum 350 650
5. Dyrektor zespołu 600 1 200
6. Wicedyrektor zespołu 350 700


