
UCHWAŁA NR XXII/150/09 RADY GMINY SZEPIETOWO 

z dnia 25 marca 2009 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Szepietowo 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203,  

poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845)  

w związku z 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, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 

poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102,  

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  

poz. 1111), w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi Nauczycieli, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez gminę Szepietowo, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2009 r., stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obwiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.  

Przewodniczący Rady Gminy 

Witold Moczydłowski 

 

 

Załącznik  

do uchwały Nr XXII/150/09 

Rady Gminy Szepietowo  

z dnia 25 marca 2009 r. 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI  

ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SZEPIETOWO 

Dział I. 

Przepisy wstępne. 

§ 1. 1. Regulamin określa: 

1) wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków: 

a) za wysługę lat, 

b) motywacyjnego, 



c) funkcyjnego, 

d) za warunki pracy; 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw; 

3) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, 

dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Szepietowo, obowiązujące od dnia 

1 stycznia 2009 roku. 

2. Pozostałe składniki wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ust. 1 określają 

przepisy ustawy i rozporządzenia. 

3. Kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze określa 

odrębna uchwała. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 

1) ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę - Karta Nauczyciela; 

2) rozporządzeniu bez bliższego określenia - rozumie się przez to 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 wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 

pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.); 

1) szkołach - rozumie się przez to publiczne szkoły i placówki wszystkich typów i rodzajów, 

wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.  

Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) dla których Gmina Szepietowo jest organem prowadzącym w 

rozumieniu tej ustawy. 

Dział II. 

Dodatek za wysługę lat 

§ 3. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie  

z przepisami rozporządzenia. 

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem zasad wynikających z art. 33 ustawy, nauczyciel nabywa prawo do 

dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, z upływem każdego kolejnego roku pracy. 

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat, lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat 

według wyższej stawki, przysługuje: 

1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca  

–począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 

nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, 

2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia 

miesiąca - z tym dniem. 

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

zdrowia oraz za dni za które 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. 

4. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia 

zasadniczego. 

Dział III.  

Dodatek motywacyjny 

§ 5. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom, na czas określony nie krótszy niż  

2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy stosownie do stopnia spełnienia kryteriów, o których mowa 

w § 6. 

§ 6. 1. 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 własna 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 zakresie stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i 

osobami świadczącymi pomoc socjalną; 

6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych; 

7) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w 

szkole; 

8) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego; 

10) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi; 

11) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły 

w środowisku lokalnym. 

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami 

wymienionymi w ust. 1 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) przestrzeganie dyscypliny budżetowej; 

4) pozyskiwanie środków pozabudżetowych; 



5) promocja szkoły na zewnątrz; 

6) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobowych  pracowników oraz spraw 

uczniowskich i ich rodziców. 

§ 7. 1.W ramach środków planowanych w budżetach szkół, ustala się odpis na dodatki 

motywacyjne w wysokości 5 % środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli. 

2. Dodatek motywacyjny ustala się kwotowo. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, w tym zajmującego stanowisko 

wicedyrektora szkoły, ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej,  

a jeżeli w szkole nie działa zakładowa organizacja związkowa – po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej. Dyrektorowi szkoły wysokość dodatku motywacyjnego ustala Wójt Gminy. 

4. Dodatek motywacyjny może być przyznany w wysokości do 10 % wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela, z tym że średnia dodatków przyznanych nauczycielom w danej szkole 

nie może przekroczyć 5 %. 

5. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia 

zasadniczego. 

Dział IV. 

Dodatek funkcyjny. 

§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły podstawowej 

przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości: 

- w szkołach liczących do 6 oddziałów 400 zł – 800 zł, 

- w szkołach liczących od 7 do 8 oddziałów 500 zł – 1000 zł, 

- w szkołach liczących powyżej 8 oddziałów 600 zł – 1200 zł. 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora gimnazjum przysługuje 

dodatek funkcyjny w wysokości: 700 zł – 1400 zł. 

3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły przysługuje 

dodatek funkcyjny w wysokości: 300 zł – 600 zł. 

4. Dodatki funkcyjne z pozostałych tytułów, wymienionych w rozporządzeniu przyznaje się 

w wysokości: 

1) opiekunowi stażu – 20 zł; 

2) wychowawcy klasy: 

a) w oddziale liczącym do 10 uczniów 20 zł ; 

b) w oddziale liczącym od 10 do 20 uczniów 40 zł; 

c) w oddziale liczącym powyżej 20 uczniów 60 zł, 

d) doradcy metodycznemu 20 zł. 

5. Dodatek funkcyjny dla osób, o których mowa w ust. 1 przysługuje również 

nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. 



6. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół ustala Wójt Gminy, a dla 

wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych – dyrektor szkoły. 

7. Przy ustaleniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę: 

1) liczbę uczniów, oddziałów i podległych pracowników; 

2) obciążenie obowiązkami wynikające z liczby kadry kierowniczej; 

3) warunki organizacyjne szkoły; 

4) wyniki pracy szkoły; 

5) warunki lokalowe, środowiskowe, społeczne; 

6) dbałość o dobrą atmosferę pracy w szkole i przestrzeganie zasad współżycia społecznego; 

7) umiejętność rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w pracy zespołowej. 

§ 9. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeżeli powierzenie 

nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca-dodatek funkcyjny przysługuje od tego dnia. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie: 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy; 

2) urlopu dla poratowania zdrowia; 

3) zaprzestania pełnienia obowiązków z innych powodów. 

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

Dział V.  

Dodatek za warunki pracy. 

§ 10. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy wykonują pracę  

w warunkach określonych w rozporządzeniu. 

2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy wykonują pracę  

w warunkach określonych w rozporządzeniu. 

§ 11. 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje w następujących wysokościach: 

- do 25 % wynagrodzenia stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę 

zajęć dydaktycznych w trudnych warunkach pracy, 

- do 20 %wwynagrodzenia stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę 

zajęć dydaktycznych i wychowawczych w warunkach uciążliwych. 

2. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora 

Wójt Gminy. 

§ 12. 1. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono wykonywanie obowiązków 

pracowniczych z którymi dodatek jest związany, a jeżeli powierzenie obowiązków pracowniczych 

nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca – dodatek przysługuje od tego dnia. 



2. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje za okresy, w których nauczyciel faktycznie nie 

wykonywał pracy, z którą dodatek jest związany, w szczególności z powodu: 

1) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia; 

2) innych przyczyn. 

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 

Dział VI. 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw. 

§ 13. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa 

oblicza się 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 lub uciążliwych) 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. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy 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. 

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym 

przysługuje tylko za godziny faktycznie przepracowane. 

3. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich 

realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się jak godziny faktycznie odbyte. 

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 zakończenia zajęć w środku tygodnia 

oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

5. 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 zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 

ustawy, pomniejszony o jedną piątą tego wymiaru (lub jedną czwartą, jeśli 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. 

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca 

się z dołu. 

Dział VII. 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 

§ 14. 1. Nauczycielowi, posiadajacemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i 

zatrudnionemu w szkole, położonej na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa 



obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku 

uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym. 

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi: 

- przy jednej osobie w rodzinie – 20 zł, 

- przy dwóch osobach w rodzinie – 30 zł, 

- przy trzech osobach w rodzinie – 40 zł, 

- przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 50 zł. 

3. Do grona osób, na które przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zalicza się 

mieszkających wspólnie z nauczycielem: 

1) małżonka; 

2) dzieci; 

3) rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela. 

4. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nie jest uzależnione od tytułu 

prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego. 

§ 15. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, 

w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. 

2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresie: 

1) nie świadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie; 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia zdrowotnego; 

3) korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 

3. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry, razem z wynagrodzeniem za pracę. 

 


