
 
Załącznik do Uchwały Nr IV/ 40 /2007 
Rady Gminy Pawłowice 
z dnia  09.02.2007r. 

 
Regulamin wynagradzania  

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolac h prowadzonych przez Gmin ę Pawłowice  
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Niniejszy Regulamin określa : 
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 
2) szczegółowy sposób  obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw, 
3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z 

wyłączeniem świadczeń  z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków 
socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela. 

 
§ 2 

      
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego Regulaminu  jest mowa o: 

1) szkole  – naleŜy przez to rozumieć placówki oświatowe dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Pawłowice; 

2) roku szkolnym  – naleŜy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 
31 sierpnia roku następnego; 

3) dyrektorze lub wicedyrektorze  – naleŜy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora 
placówki o której mowa w pkt. 1; 

4) nauczycielu  – naleŜy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego na stanowisku 
wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówkach określonych w pkt. 1; 

5) uczniu  – naleŜy przez to rozumieć takŜe wychowanka w przedszkolu; 
6) Karcie Nauczyciela  – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia z dnia 26 stycznia 1982 roku – 

Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi 
zmianami); 

7) Rozporz ądzeniu – naleŜy przez to rozumieć rozporządzenie MEN wydane na podstawie art. 
30 ust. 5 oraz art. 34 ust. 1 i 2  ustawy Karta Nauczyciela.  

 
Rozdział II 

Wynagrodzenie zasadnicze 
 

§ 3 
 
Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela określa art. 30 Karty Nauczyciela i jego wysokość 
uzaleŜniona jest od kwalifikacji nauczyciela, stopnia awansu zawodowego oraz wymiaru zajęć 
obowiązkowych, a minimalne stawki ustalone są w  Rozporządzeniu. 

 
Rozdział III 

Dodatek za wysług ę lat 
 

§ 4 
 

1. Wysokość dodatku za wysługę lat określa art. 33 ust. 1 i 3 Karty Nauczyciela. 
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom: 

1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia, 
2) za dni za które otrzymuje wynagrodzenie, 
3) za kaŜdy dzień nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek 

choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z 
ubezpieczenia społecznego.  



 
Rozdział IV 

Dodatek motywacyjny 
 

§ 5 
 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze co najmniej połowy tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin w szkole moŜe być przyznany dodatek motywacyjny. 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela moŜe wynosić do 150,00 zł. 
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora moŜe wynosić do 350,00 zł.  
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora 

Wójt Gminy. 
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się w danym roku budŜetowym na okresy  od 2 do  6 

miesięcy.  
6. Dodatek motywacyjny moŜe zostać przyznany: 

1)  nauczycielowi po 5 miesiącach pracy w  szkole na terenie Gminy Pawłowice, 
2) po 2 miesiącach pełnienia funkcji dla dyrektora. 

7. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor 
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły w której uzupełnia etat. 

8. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela 
dodatek motywacyjny ustala  dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po 
zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej. 

9. Dodatek motywacyjny nie  przysługuje nauczycielom w okresie korzystania z: 
1) urlopu dla poratowania zdrowia, 
2) urlopu wychowawczego, 
3) za dni za które nie otrzymuje wynagrodzenia. 

10. Dodatek motywacyjny potrąca się proporcjonalnie za dni nieobecności w pracy z powodu 
niezdolności do pracy  w skutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, oraz za czas urlopu macierzyńskiego, za które 
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

 
§ 6 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela  ustala dyrektor szkoły. 
2. Dodatek motywacyjny otrzymuje nauczyciel, jeŜeli dyrektor stwierdzi, Ŝe  bez większych 

zastrzeŜeń wywiązuje się z obowiązków tj. rzetelnego prowadzenia zajęć, systematycznego  
i efektywnego przygotowywania się do przydzielonych obowiązków, podnoszenia kwalifikacji  
i umiejętności zawodowych,  wzbogacania własnego warsztatu pracy, dbałości o estetykę  
i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub urządzeń szkolnych, 
prawidłowego  prowadzenia dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, rzetelne i 
terminowe wywiązywanie się z poleceń słuŜbowych, a ponadto wyróŜnia się w kilku z niŜej 
podanych działań: 

 1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć  dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów  albo sukcesami w konkursach, 
zawodach i olimpiadach, 
 2)  aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących  szczególnej opieki oraz 
umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, 
 3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia 
 i wychowania, 
 4) zaangaŜowanie 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) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającym  
                             na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji otwartych, przejawianie innych form aktywności w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

  e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły, 
  f)  organizowanie zajęć i działań pozalekcyjnych dla uczniów. 

 



 
§ 7 

 
1. Dodatek motywacyjny dla dyrektora  ustala Wójt Gminy.  
2. Dodatek motywacyjny otrzymuje dyrektor, jeŜeli Wójt stwierdzi, Ŝe  bez większych zastrzeŜeń 

wywiązuje się z obowiązków określonych w art. 7 ust. 2 Karty Nauczyciela, a ponadto 
wyróŜnia się w kilku z niŜej podanych dziedzin: 
1) szkoła ma udokumentowane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 
konkursach artystycznych, zawodach  sportowych,  
2) szkoła osiąga efekty w  pracy z uczniami posiadającymi szczególne potrzeby 
edukacyjne i wychowawcze, 
3) szkoła  prowadzi nowatorstwa pedagogiczne, tj. programy autorskie, innowacje 
pedagogiczne, znaczące publikacje, 
4) inicjuje róŜnorodne działania rady pedagogicznej i wspiera dokształcanie  
i doskonalenie zawodowe, 
5) umiejętnie gospodaruje środkami finansowymi,  
6) pozyskuje środki z MEN lub programów unijnych  na realizację zadań statutowych 
szkoły,  
7) prowadzi działalność mającą na celu zwalczanie wśród dzieci i młodzieŜy przejawów 
patologii,  
8) podejmuje współpracę z instytucjami i organizacjami celem wspomagania działalności 
statutowej szkoły, 
9) promuje szkołę poprzez  wszechstronną współpracę ze środowiskiem lokalnych. 

  
 

Rozdział V 
Dodatek funkcyjny 

 
§ 8 

 
1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono w szkole: 

1) stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub kierownika świetlicy; 
2) realizację dodatkowych zadań: 

a) wychowawcy klasy, 
b) opiekuna staŜu. 

2. Wysokość dodatków określa poniŜsza tabela: 
 

Lp Pełniona funkcja lub realizowane dodatkowe 
zadanie 

Stawka w zł 

1 Dyrektor szkoły   
 Do 11 oddziałów 800 
 Od 12 do 15 oddziałów 1 000 
 Od 16 oddziałów 1 200  
2 Dyrektor przedszkola  
 Do 3 oddziałów  600 
 Od 4 oddziałów 700 
3 Dyrektor zespołu szkolno – przedszkolnego  
 Do 10 oddziałów 900 

4 Wicedyrektor szkoły / zespołu 60% 
stawki dyrektora 

5 Kierownik świetlicy 150 
6 Wychowawca klasy 2 zł x liczba 

uczniów 
ustalana wg 

stanu na dzień 
05.01 2007r. 
15.09.2007r. 

7 Opiekun sta Ŝu 20 
  
 



 
3. Dodatek funkcyjny przyznaje się na czas pełnienia funkcji. 
4. Dodatek za opiekuna staŜu przysługuje na czas trwania staŜu przez nauczyciela 

odbywającego staŜ.  
5. W przypadku zbiegu tytułów do dodatków przysługuje prawo do dodatku z kaŜdego tytułu. 
6. Dodatek funkcyjny nie  przysługuje nauczycielom w okresie korzystania z: 

1) urlopu dla poratowania zdrowia, 
2) urlopu wychowawczego, 
3) za dni za które nie otrzymuje wynagrodzenia, 

7. Dodatek funkcyjny  potrąca się proporcjonalnie za dni nieobecności w pracy z powodu 
niezdolności do pracy  w skutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, oraz za czas urlopu macierzyńskiego, za które 
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

 
Rozdział VI 

Dodatek za prac ę w trudnych lub uci ąŜliwych warunkach pracy 
 
 

§ 9 
1. Nauczycielowi pracującemu w trudnych lub uciąŜliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego 

tytułu dodatek za warunki pracy.  
2. Wykaz trudnych i uciąŜliwych warunków pracy określa Rozporządzenie. 
3. Wysokość dodatku za 1 godzinę wynosi: 
 1) za pracę w trudnych warunkach  - 3,00 zł, 
 2) za pracę w uciąŜliwych warunkach –  3,00 zł. 
4. Dodatek przysługuje tylko za faktycznie przepracowane godziny w warunkach cięŜkich lub 

uciąŜliwych. 
5. Wynagrodzenie za pracę w trudnych lub uciąŜliwych dla zdrowia warunkach wypłaca się z dołu.  
 

 
Rozdział VII 

Godziny ponadwymiarowe i  dora źne zast ępstwa 
 

§ 10 
 
1. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust. 4a, art. 42a 

Karty Nauczyciela, nie moŜe mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych z wyjątkiem 
doraźnych zastępstw.  

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową  ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego wynikającą z osobistego zaszeregowania nauczyciela (łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
ustalonego zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela.   

3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela ustala się 
mnoŜąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w 
ten sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną 
godzinę.  

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym szkoły nie 
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie zrealizował zajęć z powodu: 

1) przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,   
2) rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia, 
3) dnia ustawowo wolnego od pracy,  
4) usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

5. Godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym a nie zrealizowane przez 
nauczyciela z przyczyn leŜących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z: 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,  
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy, 
3) wyjazdem nauczyciela na podstawie delegacji słuŜbowej, 
4) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie – tylko w pierwszym dniu choroby ucznia,  

w przypadku braku wcześniejszego powiadomienia nauczyciela o chorobie ucznia 
      traktuje się jako godziny faktycznie zrealizowane. 



6. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. 
 
 
7.  Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa  ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 

zasadniczego wynikającą z osobistego zaszeregowania nauczyciela (łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
ustalonego zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela.   

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.  
 

Rozdział VIII   
Nagrody z funduszu nagród i inne świadczenia  wynikaj ące ze stosunku pracy  

 
§ 11 

 
1. Nagrody Wójta lub Dyrektora wypłacane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
2. Nauczyciel moŜe otrzymać w ciągu roku tylko jedną nagrodę. 
3. Wysokość nagród wynosi odpowiednio: 

1) nagroda Wójta do 1 500,00 zł brutto, 
2) nagroda dyrektora do 1 000,00 zł brutto. 

 
§ 12 

 
Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczniami 
przebywającymi na „zielonej szkole” jak za 8 godzin ponadwymiarowych za jeden tydzień pobytu 
(siedem kolejnych dni).  
 
 
 
 


