
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.91.2012 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr 780/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.04.2009 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 

placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego, 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz ustalenia kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11, art. 40 w związku z art. 92 ust.1  

pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 

z późn. zm.), art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 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 za pracę  

oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) po uzgodnieniu  

ze związkami zawodowymi  

Rada Miasta Ruda Śląska  

uchwala  

§ 1. W Regulaminie przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 

placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 

780/XLI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.04.2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz 

publicznych placówkach opiekuńczo -wychowawczych typu rodzinnego, dla których organem prowadzącym 

jest Miasto Ruda Śląska oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich 

osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze wprowadza się następujące zmiany:  

1. skreśla się § 2,  

2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:  

„§ 3. 1. Nauczycielowi w zależności od osiąganych wyników i jakości pracy może być przyznany 

dodatek motywacyjny.  

2. Dodatek motywacyjny przyznany nauczycielowi nie może przekroczyć 20 % otrzymywanego przez 

niego wynagrodzenia zasadniczego.”  

3. . § 4 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4 Dodatki motywacyjne nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły albo osoba kierująca publiczną 

placówką opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego w granicach zaplanowanych na ten cel 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 czerwca 2012 r.

Poz. 2480



i zatwierdzonych na dany rok środków budżetowych na czas określony od stycznia do sierpnia i od września 

do grudnia”.  

4. w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) zaangażowanie w pracę zespołów zadaniowych,”  

5. w § 5 ust. 1 pkt 3 dodaje się lit. g w brzmieniu:  

„g) zaangażowanie w realizację zadań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę.”  

6. w § 6 ust. 1, 2 i 3 otrzymuje brzmienie:  

„1. Dyrektorowi szkoły oraz osobie kierującej publiczną placówką opiekuńczo -wychowawczą typu 

rodzinnego może zostać przyznany przez Prezydenta Miasta dodatek motywacyjny.  

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 ustala się w wysokości:  

1) dla dyrektora szkoły do 70 % otrzymywanego przez niego wynagrodzenia zasadniczego,  

2) dla osoby kierującej publiczną placówką opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego do 65 % 

otrzymywanego przez niego wynagrodzenia zasadniczego.  

3. Warunkiem przyznania dyrektorowi szkoły albo osobie kierującej placówką opiekuńczo -

wychowawczą dodatku motywacyjnego jest sumienna i wzorowa realizacja obowiązków kierowniczych 

wynikających z Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz innych obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności:  

1) organizowanie pracy szkoły zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów 

i pracowników szkoły,  

2) prawidłowe opracowywanie planu budżetowego oraz racjonalne gospodarowanie środkami 

finansowymi w ramach zatwierdzonego planu budżetowego,  

3) zdobywanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły z funduszy zewnętrznych i realizacja 

programów nimi objętych,  

4) prowadzenie i podejmowanie współpracy ze szkołami w ramach programów unijnych,  

5) dbałość o bazę szkoły i odpowiednie wyposażenie w środki dydaktyczne,  

6) wysoka staranność o jakość pracy świadczonej przez pracowników szkoły,  

7) organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych pozwalających na rozwój uczniów uzdolnionych 

oraz pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się,  

8) dbanie o infrastrukturę szkoły,  

9) współpraca z organem prowadzącym, w tym terminowość i jakość wykonywania zadań,  

10) aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz podmiotami działającymi na rzecz dzieci 

i młodzieży,  

11) osiągnięcia szkoły w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach oraz innych obszarach 

działań związanych z realizowanym procesem dydaktycznym, z uwzględnieniem wyników 

sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz edukacyjnej wartości dodanej,  

12) terminowa i prawidłowa realizacja priorytetów oświatowych wynikających ze strategii miasta.”  

7. w § 7 ust. 2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie:  

„2. Nauczycielowi rozpoczynającemu pracę w szkole dodatek motywacyjny może być przyznany po 

upływie sześciu miesięcy od daty zatrudnienia w tej szkole.  

3. Wicedyrektorowi, nauczycielowi któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora oraz 

nauczycielowi wyznaczonemu do zastępowania dyrektora w przypadku jego nieobecności może być 

przyznany dodatek motywacyjny w wysokości określonej w § 6 ust. 2.  
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4. Wicedyrektorowi, nauczycielowi któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, oraz 

nauczycielowi wyznaczonemu do zastępowania dyrektora w przypadku jego nieobecności, dodatek 

motywacyjny może zostać przyznany na wniosek zastępującego dyrektora od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu pełnienia zastępstwa.”  

8. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„ 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny 

w wysokości określonej w tabeli:  

  

Typ placówki  Liczba uczniów  Miesięczna kwota dodatku funkcyjnego  

Przedszkola  do 75  300,00 zł  

od 76 do 100  350,00 zł  

od 101 do 150  400,00 zł  

od 151 i więcej  450,00 zł  

Szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół, CKU  do 150  400,00 zł  

 od 151 do 200  450,00 zł  

 od 201 do 250  500,00 zł  

 od 251 do 300  550,00 zł  

 od 301 do 350  575,00 zł  

 od 351 do 400  600,00 zł  

 od 401 do 450  625,00 zł  

 od 451 do 500  650,00 zł  

 od 501 do 550  675,00 zł  

 od 551 do 600  700,00 zł  

 od 601 do 650  725,00 zł  

 od 651 do 700  750,00 zł  

 od 701 do 750  775,00 zł  

 od 751 i więcej  800"  

9. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„ 3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora centrum kształcenia praktycznego 

i doskonalenia zawodowego lub zespołu szkół specjalnych przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 

700,00 zł miesięcznie.”  

10. w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

„ 1) dla wicedyrektora 70 % dodatku funkcyjnego dyrektora,  

2) dla innych stanowisk kierowniczych w szkole 35 % dodatku funkcyjnego dyrektora.”  

11. w § 9 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) stażyście, kontraktowemu, mianowanemu lub dyplomowanemu z tytułu powierzenia wychowawstwa 

klasy:  

a) do 19 uczniów - 100,00 zł  

b) od 20 – 24 uczniów - 120,00 zł  

c) od 25 uczniów - 140,00 zł”.  

12. w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Dodatek za warunki pracy w wysokości określonej w ust. 2, wypłaca się za faktycznie przepracowane 

godziny w tych warunkach.”  

§ 2. Dodatki do wynagrodzenia, przyznane nauczycielom do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, 

zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia.  

§ 3. W pozostałym zakresie Uchwała nie ulega zmianie.  
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§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z zastrzeżeniem zapisu § 2.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Ruda Śląska  

 

 

Jarosław Wieszołek 
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