
Projekt

z dnia  21 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXIX.306.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r.

poz. 1875, poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130 ) oraz art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1189, poz. 60 i poz. 2203 ), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miejska w Białej, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/255/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania 
wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania, 
wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała (Dz.U. z 2009 r. poz. 438), zmieniana uchwałą Nr XV.193.2012 
Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1194) oraz uchwałą Nr XXIII.272.2013 
Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1476).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX.306.2018

Rady Miejskiej w Białej

z dnia 28 marca 2018 r.

REGULAMIN
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała

Rozdział 1.
postanowienia wstępne

§ 1. Ilekroć w regulaminie, bez bliższego określenia mowa jest o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1189, poz. 60 i poz. 2203); 

2) rozporządzeniu - rozumie się prze 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 wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.1)); 

3) organie prowadzącym - rozumie się przez to Gminę Biała; 

4) burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Białej; 

5) nauczycielu - rozumie się przez to nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole 
lub przedszkolu; 

6) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres od 01 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego; 

7) klasie - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny; 

8) tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust. 3 i 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust 7 ustawy; 

9) stawce wynagrodzenia zasadniczego - należy przez to rozumieć minimalną stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego określoną zgodnie z rozporządzeniem lub ustaloną na podstawie art. 30 ustawy.

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat

§ 2. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust 
1 ustawy oraz § 7 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 3 niniejszego regulaminu. 

§ 3. 1. Dodatek przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 
nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca;

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

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje on wynagrodzenie oraz za 
okres urlopu dla poratowania zdrowia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten wypłaca się 
również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności 
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje 
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa:

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2014 r. poz. 922, Dz.U. z 2015 r. poz. 868, Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1029, Dz.U. z 2017 r. poz. 630
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1) nauczycielowi - dyrektor;

2) dyrektorowi - burmistrz.

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala się procentowo biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) Osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności:

a) angażowanie i przygotowaniu uczniów do konkursów, turniejów, olimpiad lub zawodów,

b) uzyskanie pozytywnych wyników w badaniach efektów kształcenia,

c) prowadzenie skutecznego procesu dydaktycznego, uwzględniającego m.in. stosowanie różnych metod 
aktywizujących (również z wykorzystaniem narzędzi IT), indywidualizację oraz systematyczną ocenę 
postępów ucznia,

d) podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz rozwoju uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

2) Osiągnięcia w działalności wychowawczo-opiekuńczej, a w szczególności:

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami i pedagogiem 
szkolnym lub z instytucjami działającymi na rzecz dzieci,

b) rozpoznawanie sytuacji społecznej ucznia oraz organizowanie adekwatnej pomocy,

c) stosowanie różnorodnych form pracy wychowawczej z klasą - angażowanie do organizacji oraz udziału 
w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych, prozdrowotnych, ekologicznych, patriotyczno - 
obywatelskich lub w akcjach charytatywnych,

d) podejmowanie działań na rzecz uczniów z orzeczeniem o niedostosowaniu społecznym lub zagrożonych 
uzależnieniem.

3) Wprowadzanie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, a w 
szczególności:

a) wdrażanie projektów edukacyjnych,

b) inicjowanie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych.

4) Efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:

a) aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych lub problemowych (przewodniczenia),

b) podejmowanie działań związanych z organizacją i przeprowadzaniem imprez i uroczystości szkolnych 
i środowiskowych,

c) opieka nad Samorządem Szkolnym lub organizacjami działającymi na terenie szkoły,

d) promowanie szkoły.

5) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 ustawy, a w szczególności:

a) prowadzenie zajęć z uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się,

b) prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

c) rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań uczniów oraz organizowanie działań umożliwiających ich 
zaspokojenie - kierowanie rozwojem ucznia.

6) Realizacja w szkole zadań wynikających z przyjętych przez radę pedagogiczną priorytetów rozwoju szkoły 
i planów naucza.

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora i wicedyrektora ustala się biorąc pod uwagę kryteria określone w ust 
1 oraz:

1) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej (udział uczniów w olimpiadach, 
konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na różnych szczeblach, wyniki z egzaminów 
i sprawdzianów zewnętrznych),
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2) realizację zadań określonych przez organ prowadzący i wynikających z lokalnej polityki oświatowej,

3) pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

4) właściwa realizację budżetu, propozycje racjonalizacji wydatków, jak również dbanie o powierzone mienie, 
stan techniczny obiektów i wyposażenia oraz dbanie o otoczenie placówki,

5) realizację inwestycji i remontów,

6) prawidłowe kierowanie zespołem, kształtowanie dobrych stosunków międzyludzkich oraz atmosfery pracy, 
służących realizacji zadań statutowych szkoły,

7) stwarzanie pracownikom warunków rozwoju zawodowego oraz realizacji działań innowacyjnych,

8) współprace z organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami zewnętrznymi,

9) realizację koncepcji przedstawionej na konkursie na stanowisko dyrektora szkoły.

3. Środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli stanowią 2,5 % planowanej kwoty na 
wynagrodzenia zasadnicze wszystkich nauczycieli.

4. Środki, o których mowa w ust. 3, zostają powiększone przez organ prowadzący o środki na dodatek 
motywacyjny dla dyrektorów szkół i zespołów szkolno - przedszkolnych.

5. Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego jest zróżnicowana i uzależniona od stopnia spełnienia przez 
nauczyciela wymogów określonych w ust. 1.

6. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i wicedyrektora nie może być niższy niż 3 % i wyższy niż 20 % 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

7. Dodatek motywacyjny dla dyrektora  nie może być niższy niż 10 % i wyższy niż 50 % jego wynagrodzenia 
zasadniczego.

8. Nauczycielom, którzy uzupełniają etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły 
macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

9. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż rok.

10. Uprawnienia do dodatku nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole, zaś na 
stanowisku dyrektora okres ten można skrócić do 3 miesięcy.

11. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie 4 miesięcy po powrocie do pracy z nieobecności trwającej 
dłużej niż 6 miesięcy.

12. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4.
Dodatek funkcyjny

§ 5. 1. Dodatek funkcyjny dyrektorowi ustala Burmistrz biorąc pod uwagę: liczbę uczniów i oddziałów, liczbę 
zatrudnionych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, strukturę organizacyjną szkoły, w tym ilość 
obiektów szkolnych, zmianowość, a wicedyrektorowi dodatek funkcyjny ustala dyrektor szkoły biorąc pod uwagę 
zakres i złożoność powierzonych mu zadań oraz warunki i stopień ich realizacji.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono pełnienie obowiązków dyrektora 
lub kierownika w zastępstwie, jeżeli nieobecność dyrektora lub kierownika jest dłuższa niż jeden miesiąc.

3. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2 powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska dyrektora lub wicedyrektora albo 
powierzono pełnienie funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska lub sprawowania funkcji nastąpiło pierwszego dnia 
miesiąca - od tego dnia.

4. Prawo do dodatku funkcyjnego wygasa z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem lub sprawowaniem funkcji, 
a jeżeli zaprzestanie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminach wypłaty wynagrodzenia a w przypadku, gdy powierzenie 
stanowiska nastąpiło w pierwszym dniu miesiąca, dodatek wypłaca się z dołu.
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§ 6. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się procentowo od otrzymywanego przez nauczyciela 
wynagrodzenia zasadniczego:

1) dyrektor szkoły liczącej do 12 oddziałów od 10 % do 40 %;

2) dyrektor szkoły liczącej powyżej 12 oddziałów od 15 % do 60 %;

3) dyrektor zespołu szkolno - przedszkolnego liczącego  do 20 oddziałów od 10 % do 50 %;

4) dyrektor zespołu szkolno - przedszkolnego liczącego  powyżej 20 oddziałów od 15 % do 60 %;

5) wicedyrektor zespołu szkolno - przedszkolnego od 10 % do 30 %;

6) inne stanowisko kierownicze od 5 % do 20 %.

2. Nauczycielom, którym powierzono określone funkcje przysługuje dodatek funkcyjny za sprawowanie 
funkcji:

1) wychowawcy klasy miesięcznie:

a) w klasach liczących do 10 uczniów - 80,00 zł;

b) w klasach liczących od 11 do 15 uczniów - 100,00 zł;

c) w klasach liczących od 16 do 20 uczniów - 120,00 zł;

d) w klasach liczących od 21 do 25 uczniów - 150,00 zł;

e) w klasach liczących powyżej 25 uczniów - 180,00 zł.

2) wychowawcy grupy przedszkolnej miesięcznie - 100,00 zł.

3. Dodatek wychowawcy klasy przysługuje także z tytułu powierzenia więcej niż jednego wychowawstwa.

4. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 
60,00 zł do 80,00 zł miesięcznie.

5. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna stażu nad dwoma nauczycielami przysługuje dodatek za 
każdego nauczyciela.

6. Dodatek funkcyjny z tytułu opiekuna stażu nie przysługuje w okresie usprawiedliwionej nieobecności 
nauczyciela odbywającego staż jeżeli nieobecność przekracza 30 dni.

7. Jeżeli okres pełnienia funkcji opiekuna stażu nie obejmuje pełnego miesiąca, dodatek wypłaca się 
w wysokości proporcjonalnej za okres pełnienia funkcji w kwocie wynikającej z przemnożenia 1/30 stawki przez 
liczbę dni pełnienia funkcji.

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy

§ 7. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych 
warunkach, określonych w § 8 i 9 rozporządzenia płacowego.

2. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela.

3. Dodatek za warunki przy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały 
obowiązujący wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, 
realizuje w tych warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć.

4. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach tylko część 
obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest 
związany oraz w okresie nie wykonywania pracy za które przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu 
wypoczynkowego.

6. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły a dyrektorowi Burmistrz Białej.

7. Dodatek za warunki pracy wypłacany jest z dołu.
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Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 8. 1. Za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przyznanych zgodnie art. 35 ust.1 – 2a 
ustawy przysługuje wynagrodzenie według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, 
z zastrzeżeniem ust. 3 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 dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowo obowiązkowego 
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a ustawy, 
wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego 
zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego 
wymiaru zajęć.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa 
w ust. 2 i 3, 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.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługują za dni, 
w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku 
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni nieusprawiedliwionej nieobecności.

6. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawo 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 w art. 42 ust.3 lub ustalony na podstawie art.42 
ust.7 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy). 
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak 
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

7. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje za faktycznie przepracowane godziny.

8. Godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przydzielane są w pierwszej kolejności 
nauczycielowi właściwego lub pokrewnego przedmiotu, a jeżeli nie jest to możliwe, dyrektorowi, o ile posiada 
kwalifikacje do tego przedmiotu.

9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się z dołu na podstawie 
zestawień zatwierdzonych przez dyrektora szkoły a dla dyrektora na podstawie zestawień sporządzonych przez 
szkołę i zatwierdzonych przez organ prowadzący.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Karta 
Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.
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Uzasadnienie

Przepis artykułu 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący szkołę obowiązek określenia,
w drodze regulaminu między innymi wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Celem podjęcia uchwały jest ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Biała, a konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika ze zmiany ustawy -
Karta Nauczyciela zapisanej w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 2203 znoszącej dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli.

Niniejsza uchwała została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Biała 15.01.2018 r.

Opracowała: Jadwiga Małota - Podinspektor ds oświaty i spraw społecznych
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