
UCHWAŁA Nr XIX/147/09 

RADY GMINY TOPÓLKA 

z dnia 5 listopada 2009 r. 

 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

 

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

(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm.: Dz.U. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80,  

poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r.  

Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

 

§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/124/09 Rady Gminy Topólka z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 41, poz. 888). 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi  

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Maria Anna Jarzynowska 

 

 

załącznik  

do uchwały nr XIX/147/09 

Rady Gminy Topólka  

z dnia 5 listopada 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

 

Regulamin 

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. 

 

§ 1.1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1)  ustawa – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm.: Dz.U. Nr 170, 

poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,  

Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, 

poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800); 

2)  rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, 

poz. 181 zm.: z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 5, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257, z 2009 r. Nr 52,  

poz. 42); 

3)  wynagrodzenie zasadnicze – należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli określone 

w rozporządzeniu; 

4)  szkoła – podmiot, dla którego organem prowadzącym jest gmina Topólka. 

 

Dodatek za wysługę lat 

 

§ 2.1.  Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 

ust. 1 ustawy. 

2.  Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia. 

3.  Dodatek przysługuje: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył 

prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca; 

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

3)  za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że 

przepis szczególny stanowi inaczej; 
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4)  za nieobecność w pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub 

innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia 

społecznego. 

 

Dodatek motywacyjny 

 

§ 3.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: 

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych 

osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych 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 efektywne przygotowywanie 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)  zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 

b) udział w komisjach przedmiotowych 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 zawodowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. 

2.  Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 3 ust. 1 jest 

spełnienie następujących kryteriów: 

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym: 

opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności 

administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich 

warunków bhp i p.poż.; 

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

3) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjno-remontowe, czystość  

i estetyka szkoły; 

4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych 

pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy; 

5) 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; 

6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz 

realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego; 

7) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników; 

8) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi; 

9) pozostałe obowiązki: 

a)  przestrzeganie regulaminu pracy, 

b)  troska o stan bazy, estetykę, ład i porządek, 

c)  samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów, 

d)  inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych: konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne 

wykonywanie pomocy dydaktycznych. 

 

§ 4.1.  Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie może być wyższy niż 10% jego wynagrodzenia zasadniczego. 

2.  Prawo do dodatku motywacyjnego nabywa każdy nauczyciel po przepracowaniu w danej szkole 6-u miesięcy. 

3.  Tworzy się środki na dodatki motywacyjne w wysokości 3 % wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. 

4.  Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 8 miesięcy. 

5.  Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom spełniania 

warunków, o których mowa w § 3, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora – wójt gminy. 

 

 



 

 

3 

3 

Dodatek funkcyjny 

 

§ 5.1.  Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że: 

1) dyrektorowi do 8 oddziałów do 30%; 

2) dyrektorowi od 9 do 12 oddziałów do 40%; 

3) dyrektorowi od 13 i więcej oddziałów do 45%; 

4) wicedyrektorowi do 28% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy. 

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 szkoła funkcjonuje, ustala: 

1) dla dyrektora - wójt gminy; 

2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - dyrektor szkoły. 

 

§ 6.1.  Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że 

nauczycielowi któremu powierzono: 

1)  wychowawstwo klasy - w wysokości 3%; 

2)  funkcję opiekuna stażu - w wysokości 2% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 

ust. 3 ustawy. 

2.  Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki 

ich realizacji, ustala dyrektor. 

 

§ 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.  Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym 

mowa w § 6 ust. 1. 

 

Dodatek za warunki pracy 

 

§ 8.1.  Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy, nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy  

w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8 i 9 rozporządzenia. 

2.  Za pracę w warunkach trudnych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli niżej podanych zajęć oraz przyznaje 

się dodatki w wysokości: 

a)  prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu 

głębokim - 3% wynagrodzenia zasadniczego, 

b)  prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 3% 

wynagrodzenia zasadniczego, 

c)  prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych - 3% wynagrodzenia 

zasadniczego. 

3.  Dodatki wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli obowiązującego pensum w warunkach 

trudnych lub uciążliwych. 

4.  Dodatek za warunki pracy dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora wójt gminy. 

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

 

§ 9.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 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 miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych  

w ramach godzin ponadwymiarowych. 

2.  Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy, obowiązkowy 

wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny 

pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

3.  Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony w ust. 1, o ile w czasie 

realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodne z planem i programem nauczania danej klasy przez 

nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć. 

 

§ 10.1. Jeżeli z winy pracodawcy nie odbędą się zajęcia wynikające z przydziału godzin ponadwymiarowych,  

a nauczyciel wykazał gotowość do pracy, to wówczas nauczycielowi należy się wynagrodzenie jak za przepracowane 

godziny. 

2.  Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy w tygodniach, w których 

zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych 
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przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42, ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego 

wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny do pracy. 

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże 

większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym szkoły. 

 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

 

§ 11.1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są z okazji: 

1) Dnia Edukacji Narodowej; 

2) ważnych wydarzeń w życiu szkoły; 

3) w innych uzasadnionych przypadkach. 

2.  Wysokość nagrody Wójta nie może być niższa niż 40% i wyższa niż 100% średniego uposażenia nauczyciela 

stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy. 

3.  Wysokość nagrody dyrektora nie może być niższa niż 30% i wyższa niż 50% średniego uposażenia nauczyciela 

stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy. 

4.  Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę otrzymuje dyplom. Odpis dyplomu umieszcza się w aktach osobowych 

nagrodzonego. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 12.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy. 

2.  Zmiana regulaminu może nastąpić w trybie wymaganym do jego uchwalenia. 

 

 


