
UCHWAŁA NR XXXII/200/18
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia 
nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich wypłacania.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1189 z późn. zm.) w związku z art. 76 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń określający wysokość dodatków i innych składników 
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich wypłacania, zwany dalej 
Regulaminem.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIV/117/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 26 lutego 
2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia 
nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich wypłacania, a także wysokość, szczegółowe zasady 
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/117/09

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 26 lutego 2009 r.

Regulamin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Stary Lubotyń określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia 

nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich wypłacania.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa w szczególności:
1) wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe 

warunki ich przyznawania;
2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat;
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw;
4) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć również przedszkole, szkołę lub placówkę dla której organem 
prowadzącym jest Gmina Stary Lubotyń,

2) uczniach - należy przez to rozumieć również wychowanków przedszkola.
3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 

Dz.U. z 2017 r.  poz. 1189 z późn. zm.),
4) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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.).
§ 3. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki 

wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile postanowienia 
niniejszego Regulaminu lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat

§ 4. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami 
art. 33 ust. 1 ustawy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy, o których 
mowa w § 7 rozporządzenia.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 

nauczyciel nabył prawo do dodatku lub 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.
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4. 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.

5. Dodatek wypłacany jest na zasadach i w terminach wypłacania wynagrodzenia zasadniczego.
Rozdział 3.

Dodatek motywacyjny
§ 5. 1. Nauczycielowi może zostać przyznany dodatek motywacyjny w zależności od osiąganych 

wyników pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne będzie corocznie 

określona w uchwale budżetowej Gminy i wyniesie 5% planowanych środków na wynagrodzenia 
zasadnicze nauczycieli.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do 
dyrektora - Wójt Gminy.

4. Dodatek motywacyjny jest określany w % w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela.

5. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i może być przyznany w wysokości 
nie większej niż 20 % wynagrodzenia zasadniczego, uwzględniając poziom spełnienia warunków 
określonych w punkcie 9.

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się dwa razy w roku:
1) do 31 sierpnia na okres od 1 września do 28 lutego,
2) do 28 lutego na okres od 1 marca do 31 sierpnia.

7. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazuje się w formie pisemnej. Kopię decyzji 
dołącza się do akt osobowych, a drugą kopię przekazuje się Wójtowi Gminy.

8. Dodatek motywacyjny może otrzymać nauczyciel zatrudniony co najmniej w połowie 
obowiązującego czasu pracy.

9. 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 oraz promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów oraz 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 przygotowywaniem się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
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d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych 
urządzeń szkolnych,

e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
f) przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) posiadanie przynajmniej dobrej oceny pracy;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42, ust. 2, pkt 2 i 3 Karty 

Nauczyciela, 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) przejawianie nowych  form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia 

zawodowego nauczycieli,
e) efektywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
10. Przy ustalaniu dla dyrektora szkoły dodatku motywacyjnego uwzględnia się dodatkowo:

1) jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
a w szczególności:
- współpracę z organem prowadzącym - terminowe wykonywanie zadań, racjonalne 
wykorzystanie środków budżetowych,

- kształtowanie polityki kadrowej, w szczególności pozyskiwanie nauczycieli 
wykwalifikowanych,

- zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej,
- dostosowanie prawa wewnątrzszkolnego do aktualnych przepisów prawa,
- podwyższanie kwalifikacji pedagogicznych i kierowniczych w okresie sprawowania funkcji,
- umiejętności organizacyjne,
- współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu 
wychowawczego szkoły,

- przestrzeganie przepisów prawnych,
- współpracę ze statutowymi organami szkoły,
- tworzenie dobrej atmosfery pracy i życzliwości wobec współpracowników, a także uczniów 
i ich rodziców lub opiekunów.

2) podejmowanie działań innowacyjnych dla osiągnięcia wysokiej jakości pracy szkoły.
Rozdział 4.

Dodatki funkcyjne
§ 6. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono 

stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub placówki, albo inne stanowisko kierownicze 
przewidziane w statucie szkoły lub placówki, przysługuje dodatek funkcyjny liczony w % 
wynagrodzenia zasadniczego.
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2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły lub placówki ustala Wójt Gminy, a dla 
nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość 
szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę 
stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki demograficzne i geograficzne, 
w jakich szkoła funkcjonuje, zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela dodatków funkcyjnych Tabela nr 1
Ilość oddziałów w szkole Wysokość dodatku funkcyjnego w % wynagrodzenia 

zasadniczego
Od 1 do 5 oddziałów
Od 6 do 9 oddziałów
10 i więcej oddziałów

10 – 20
20 – 35
20 - 40

3. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, 
z tym, że nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy – w wysokości 2,5% wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla 

nauczyciela mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym,
2) funkcję doradcy metodycznego – w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego,
3) funkcję opiekuna stażu nauczyciela rozpoczynającego pracę  – w wysokości 50 zł za każdego 

nauczyciela powierzonego opiece.
4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do 
dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem 
miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od 
tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
z innych przyczyn obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a jeżeli zaprzestanie 
pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

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

8. Nauczycielowi może przysługiwać więcej niż jeden dodatek funkcyjny.
9. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 5.
Dodatki za warunki pracy

§ 7. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia 
warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

2. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się pracę nauczycieli zgodnie z § 8 rozporządzenia.
3. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się pracę nauczycieli zgodnie z § 9 rozporządzenia.
4. Dodatek, o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 25% wynagrodzenie przysługującego 

za jedną godzinę przeliczeniową określoną w § 2 ust. 2 rozporządzenia. Dodatek przysługuje za 
faktycznie przepracowaną godzinę zajęć.

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
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Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

§ 8. 1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania 
w szkołach lub placówkach, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach 
ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.    Przydzielenie nauczycielowi większej liczby 
godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze 
nie przekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego 
zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę osobistego 
zaszeregowania przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla 
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych nauczyciela.

5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust.4, 
uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 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.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, przysługuje za godziny faktycznie 
przepracowane.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.
8. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak, jak za jedną godzinę 

ponadwymiarową.
9. Wynagrodzenie za doraźne zastępstwo realizowane przez nauczyciela nie posiadającego 

wymaganych kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć albo prowadzonych niezgodnie z planem 
i programem nauczania danej klasy ustala dyrektor szkoły w wysokości do 25% wynagrodzenia za 
jedną godzinę ponadwymiarową.

Rozdział 7.
Wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

§ 9. Kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli reguluje 
Uchwała Nr XXVII/20/04 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 września 2004 roku.
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