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Uchwała Nr XXV/181/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 30 stycznia 2020 roku 

 

W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, dyrektorów szkół zatrudnionych                       

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kosakowo. 

 

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

(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) i art.30 ust.6, w związku z art.91 d pkt 1 ustawy z dnia               

26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2215) oraz rozporządzenia 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. z 2014 poz. 416 ze zm.). 

 

§1 

Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, dyrektorów zatrudnionych w przedszkolach            

i szkołach prowadzonych przez Gminę Kosakowo, stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§2 

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/33/2009r. Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 kwietnia 2009r.              

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze 

stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,                  

i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, 

szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz warunki wypłacania dodatku 

wiejskiego.  

 

§3 

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z wyjątkiem §5, §6 ,§7, §10 ust 3 pkt 3, 4, które obowiązywać 

będą od 01.03.2020r. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/181/2020 

                                                           Rady Gminy Kosakowo 

                                                           z dnia 30 stycznia 2020 roku 

                                                                                                                                                                                 

REGULAMIN 

 

Postanowienia wstępne 

§1 

1. Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 

podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Kosakowo. 

2. Regulamin określa dla nauczycieli szczegółowe warunki przyznawania dodatku: 

1) za wysługę lat,  

2) motywacyjnego,  

3) funkcyjnego,  

4) za  trudne i uciążliwe warunki pracy,   

oraz szczegółowe warunki ich przyznawania.  

3.  Regulamin określa szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za     

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.  

§2 

 Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o : 

1. Regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 

wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

2. Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2215)  

3. Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 416 

ze. zm.) 

4. Organie prowadzącym szkołę, przedszkola, placówkę oświatową - rozumie się przez to 

Gminę Kosakowo. 

5. Szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Kosakowo.  
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6. Dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki 

organizacyjnej samorządu terytorialnego Gminy Kosakowo, o którym mowa w §1 ust 1 

Regulaminu. 

7. Nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, o których 

mowa w art. 1 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. 

poz. 2215 ze zm.). 

8. Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym – nauczyciel, któremu  dyrektor 

powierzył funkcję wychowawcy. 

9. Roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły, placówki oświatowej od  

1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego, 

10. Klasie -  należy przez to rozumieć także oddział lub grupę, 

11. Uczniu - rozumie się przez to także wychowanka, 

12. Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust 3 ustawy i 42 ust 7 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215). 

13. Zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w 

Kosakowie i Komisją Międzyzakładową NSZZ” Solidarność" Pracowników Oświaty i 

Wychowania w Gdyni. 

Wynagrodzenie zasadnicze 

§ 3 

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz tabelę zaszeregowania, w 

zależności od stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji, określa rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. ( Dz. U. z 

2014r. poz. 416 z późn. zm.) 

Dodatek za wysługę lat 

§4 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokość i na zasadach określonych  

art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2215 ze zm. ) i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

stycznia 2005r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.  ( Dz. U. z 2014r. poz. 416 z późn. zm.) 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi: 
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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.  

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje za: 

1) okres urlopu dla poratowania zdrowia  

2) za okres za który nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej. 

3) za okres nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby 

bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym 

chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub 

zasiłek z funduszu ubezpieczeń społecznych 

4. Dodatek za wysługę lat nie przysługuje w okresie przebywania w stanie nieczynnym. 

5. Dodatek za wysługę lat przyznaje: 

a) nauczycielowi - dyrektor szkoły, 

b) dyrektorowi - Wójt Gminy Kosakowo. 

6. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.  

 

Dodatek motywacyjny 

§5 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w 

§ 6 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w 

sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za pracę w dniu 

wolnym od pracy. ( Dz. U z 2014r. poz. 416 z póżn.zm), oraz na warunkach i zasadach 

określonych w § 6 i §7 niniejszego Regulaminu. 

2. Wypłata dodatku motywacyjnego następuje w ramach przyznanych w budżecie szkoły 

środków. 

3. Odpis środków finansowych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi 5% kwoty 

przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli - pozostawia się go do 

dyspozycji dyrektorów szkół. 

4. odpis środków finansowych na dodatek motywacyjny dla wicedyrektorów stanowi 20% 

kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze tych wicedyrektorów - pozostawia się 

go do dyspozycji dyrektorów szkół. 
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5. odpis środków finansowych na dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół stanowi 50% 

kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze tych dyrektorów - pozostawia się go 

do dyspozycji organu prowadzącego.        

6. Wysokość dodatków motywacyjnych z odpisu zarezerwowanego dla: 

1) nauczycieli w §5 pkt 3, ustala się w wysokości 4%-50%  ich wynagrodzenia 

zasadniczego, 

2) wicedyrektorów w §5 pkt 4 ustala się w wysokości 4%-50%  ich wynagrodzenia 

zasadniczego, 

3) dyrektorów w §5 pkt 5 ustala się w wysokości 4%-50%  ich wynagrodzenia 

zasadniczego. 

 

.  Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, to jest na okres 6 miesięcy, tj.: 

1) od września do lutego    

2) od marca do sierpnia    

7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i wicedyrektorów uwzględniając 

poziom spełniania warunków, o których mowa w §6 Regulaminu, ustala dyrektor. 

8. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów uwzględniając poziom spełniania 

warunków, o których mowa w §7 Regulaminu, ustala wójt. 

9. Dodatek motywacyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia nauczyciela.  

§6 

Warunkiem przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego jest spełnienie co najmniej pięciu 

z niżej podanych kryteriów: 

1) uzyskiwanie osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz  

wprowadzanie innowacji pedagogicznych lub autorskich programów nauczania, 

skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania. 

2) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, 

3) stosowanie aktywizujących metod pracy 

4) samodzielne rozwiązywanie problemów wychowawczych i profilaktycznych 

uczniów we współpracy z rodzicami oraz aktywne i efektywne działania na rzecz 

uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 

5) podnoszenie umiejętności zawodowych - udział w doskonaleniu warsztatu pracy   

oraz różnych formach doskonalenia zawodowego,  

6) systematyczne i zgodne z przepisami prawa prowadzenie dokumentacji szkolnej i 

pedagogicznej, 
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7) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz rzetelne i terminowe wywiązywanie się z 

obowiązków służbowych, 

8) prace w komisjach egzaminacyjnych celem przeprowadzenia egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

9) inicjowanie i udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 

10) prowadzenie lub udział w regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich, 

międzynarodowych projektach edukacyjnych,  

11) sprawowanie opieki nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami 

uczniowskimi  działającymi na terenie szkoły, 

12) udział w projektach edukacyjnych finansowanych lub współfinansowanych   

przez MEN lub inne organizacje działające na rzecz szkół,   

13) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki 

14) aktywny udział w realizowaniu zadań statutowych szkoły. 

 

§7 

1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół jest posiadanie pracy oraz 

spełnienie co najmniej pięciu z niżej podanych kryteriów. 

1) realizowanie polityki oświatowej organu prowadzącego, 

2) prowadzenie racjonalnej i zgodnej z przepisami prawa polityki kadrowej w 

placówkach, 

3) terminowe i rzetelne wykonywanie zadań i poleceń organu prowadzącego, 

4) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych szkoły, 

5) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również pozyskiwanie 

środków pozabudżetowych, 

6) dbałość o powierzone mienie,  

7) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

8) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań 

edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu 

prowadzącego, 

9) kształtowanie prawidłowej atmosfery pracy w szkole, służącej realizacji 

statutowych zadań przez pracowników, 

10) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi. 

11) wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i 

doskonalenia zawodowego, 
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12) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów, 

13) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych względem 

uczniów poprzez udział w regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i 

międzynarodowych projektach edukacyjnych, wycieczkach, oraz udział w 

projektach edukacyjnych finansowanych lub współfinansowanych przez MEN 

lub inne organizacje działające na rzecz szkół,  

14) promocja szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz. 

§8 

1. Stawką bazową do obliczenia dodatku motywacyjnego jest stawka wynagrodzenia 

zasadniczego wg tabeli zaszeregowań, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz za pracę w dniu wolnym od pracy.  ( Dz. U z 

2014r. poz. 416 z późn.zm),  

2. Wysokość dodatku motywacyjnego oblicza się mnożąc stawkę bazową o której mowa w §8 

ust 1, przez przyznana stawkę procentową. Uzyskaną z pomnożenia kwotę zaokrągla się do 

pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija, a co najmniej 0,50 liczy się za pełny 

złoty. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje: 

1) nauczycielowi - dyrektor szkoły, 

2) wicedyrektorowi – dyrektor szkoły, 

3) dyrektorowi szkoły - wójt gminy.  

4. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor 

szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat. 

§9 

1. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi, wicedyrektorowi szkoły lub 

dyrektorowi szkoły przekazuje się uprawnionemu w formie pisemnej. 

2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

 

Dodatek funkcyjny 

§10 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono:  

 

1) wychowawstwo klasy, 
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2) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym  

3) obowiązki opiekuna stażu, 

4) obowiązki doradcy metodycznego.  

5) stanowisko wicedyrektora szkoły, 

6) stanowisko dyrektora szkoły,  

3. Nauczycielom, o których mowa ust.2 przysługuje dodatek funkcyjny w następującej 

wysokości:  

1) wychowawca klasy  –  300,00 zł.,  

2) nauczycielowi, któremu dyrektor powierzył funkcję opiekuna oddziału 

przedszkolnego – 300,00 zł., 

3) nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek 

funkcyjny w wysokości: 

a) za pełnienie funkcji opiekuna stażu - w wysokości – 140,00 zł., 

b) za pełnienie obowiązków doradcy metodycznego  - 300,00 zł 

4. Dodatki funkcyjne dla dyrektorów i wicedyrektorów naliczany jest od           

ich minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zgodnie z tabelą:  

 

l

l.p 

Liczba oddziałów w 

szkole/zespole 

Wysokość dodatku 

funkcyjnego dla  

dyrektora szkoły/zespołu 

Wysokość dodatku 

funkcyjnego dla  

wicedyrektor 

szkoły/zespołu 

 do 25 50%  20 % 

 powyżej 25 60 %  25% 

 

 

5. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki 

kierownicze w zastępstwie. 

6. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły, przysługuje również:  

1) wicedyrektorowi szkoły po miesiącu nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż  

urlop wypoczynkowy,  

2) nauczycielowi, któremu czasowo powierzono obowiązki dyrektora szkoły od dnia                   

   powierzenia tych obowiązków.  

3) w sytuacji, o której mowa w § 10 ust 5 pkt1 przysługuje tylko jeden dodatek.  

7. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę 

odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi. 
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8. Dodatek za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi 

niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela. 

9. Dodatek za wychowawstwo w oddziałach przedszkolnych przysługuje nauczycielowi, któremu 

dyrektor powierzył funkcję opiekuna oddziału. 

10. Dodatek funkcyjny przysługuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym powierzono funkcję. Jeśli powierzenie funkcji nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca, 

dodatek przysługuje z tym miesiącem. 

11. Dodatek funkcyjny przestaje przysługiwać z pierwszym dniem miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel został odwołany z funkcji lub wygasł okres jej pełnienia. Jeśli 

odwołanie nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca lub z tym dniem wygasł okres pełnienia 

funkcji, dodatek nie przysługuje od tego miesiąca. 

12. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko na czas określony, traci prawo do dodatku z 

upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym 

nastąpiło odwołanie. Jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

13. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie: 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,  

2) urlopu dla poratowania zdrowia,  

3) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,  

4) oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 

zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli 

zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

13. Dodatek funkcyjny przyznaje : 

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły 

2) dyrektorowi szkoły – wójt gminy 

14. Środki  na dodatki funkcyjne dla stanowisk kierowniczych rezerwowane są w budżetach 

szkół. 

15. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

 

Dodatek za trudne warunki pracy 

§ 11 

1. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się pracę określoną w § 8 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 zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 

pracy.  
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Dodatek za uciążliwe warunki pracy 

§ 12 

1. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie zajęć wymienionych § 9 

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 zasadniczego oraz wynagradzania za 

pracę w dniu wolnym od pracy. 

2. Nauczycielom pracującym w warunkach uciążliwych określonych w § 9 pkt l - 3 

rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1,  z tytułu pracy w tych warunkach przysługuje 

dodatek w wysokości  20 % wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli jest wykonywana w pełnym 

wymiarze godzin, za które wynagrodzenie przysługuje.  

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.  

4. Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy przysługuje za: 

1) rzeczywiście przepracowane godziny i w wysokości proporcjonalnej do liczby tak 

przepracowanych godzin w stosunku do etatowego pensum, 

2) za okres urlopu wypoczynkowego,  

3) niewykonywania pracy z innych przyczyn, za które to okresy przysługuje 

wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy. 

5. Wynagrodzenie za jedną godzinę pracy w warunkach trudnych i uciążliwych ustala się dzieląc 

przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem za 

warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 

realizowanych przez tych nauczycieli. 

6. W przypadku zbiegu tytułu do dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy, nauczycielowi 

przysługują dwa dodatki do wynagrodzenia. 

7. Dodatki za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu. 

 

§13 

Praca w dniu wolnym od pracy 

Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub 

opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego przysługuje z tego tytułu odrębne 

wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczone jak za godzinę ponadwymiarową. 
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Wynagrodzenie za godziny  ponadwymiarowe  i godziny 

doraźnych zastępstw 

§14 

1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 

Karty Nauczyciela na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela, przysługuje 

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.  

2. Nauczycielowi realizującemu w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o 

różnym tygodniowym wymiarze godzin określa się pensum łączone. Jest to iloraz łącznej 

liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych 

tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w 

ten sposób, że czas pół godziny pomija się a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. 

W takim przypadku nauczyciel realizuje odrębne pensum dydaktyczne. Każda godzina zajęć 

realizowanych ponad tak ustalone pensum jest dopiero godzina ponadwymiarową. 

3. Nauczyciel, który realizuje godziny ponadwymiarowe w ramach pensum łączonego, za każdą 

zrealizowaną godzinę otrzymuje wynagrodzenie z uwzględnieniem obowiązującego go 

pensum.  Przykład: jeżeli nauczyciel realizuje pensum łączone w wymiarze np. 20 godz. 

tygodniowo, za każda godzinę ponadwymiarową otrzymuje wynagrodzenie w odniesieniu do 

tego pensum.  

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego 

zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 

5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o 

których mowa w ust. 2, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z  

zaokrągleniem do pełnych godzin  w ten  sposób , że za czas zajęć do 0,5 godziny pomija 

się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  

6. W szczególnych wypadkach podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu 

nauczania w szkołach, przedszkolach lub zapewnienia opieki, 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, z zastrzeżeniem 

art 35 ust 4 Karty Nauczyciela. 
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7. 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 

obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 

pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub 1/4 , gdy 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 większa niż liczba godzin przydzielonych w planie 

organizacyjnym.  

 

Przykład: Nauczycielowi przydzielono w planie organizacyjnym 25 godz. (wymiar obowiązkowy 

18 godz.) 

Tygodnie 

pracy 

poniedzia

łek 

wtorek środa czwartek piątek Łącznie  Liczba godz. 

ponadwymiar

owych 

Tydzień I 4 7 5 5 4 25 7 

Tydzień II 4 7 5 Dzień 

ustawowo 

wolny 

4 20 5,6 

Tydzień 

III 

zwol. 

lekarskie 

zwol. 

lekarskie 

zwol. 

lekarskie 

5 4 9 1,8 

razem    do wypłaty  14,4 

 

Wyjaśnienie obliczeń: 

1/5wymiaru wynosi 3,6 godz.(18 godz.: 5 dni=3,6 ) 

I tydzień -wypracowano wszystkie godziny. 

II tydzień - etat 18 godz. zostaje pomniejszony o 3,6 godz. tj. o 1/5 obowiązkowego wymiaru 

godz., ponieważ w czwarte przypadł dzień ustawowo wolny tzn. 18-3,6 =14,4 godz. Zatem 

wszystkie godz. powyżej 14,4 stanowią godziny ponadwymiarowe (w analizowanym 

przykładzie jest to 5,6 godz.) 

III tydzień - cały etat 18 godz. zostaje pomniejszony o 10,8 godz.(tj. 3 dni zwolnienia 

lekarskiego * 3.6 godz.=10,8).  18 godz.-10,8 godz.=7,2 godz., a zatem wszystkie godziny 

powyżej 7,2 stanowią godziny ponadwymiarowe ( w analizowanym przykładzie jest to 1,8 

godz.). 
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Należy pamiętać, że liczba godz. ponadwymiarowych w takim tygodniu nie może być 

większa od przydzielonych w planie organizacyjnym. Wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym 

szkoły ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe. 

nauczycielowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę 

ponadwymiarową, natomiast w przypadku godzin niezrealizowanych wynagrodzenie 

przysługuje na mocy przepisów prawa pracy. 

8. Praca w godzinach ponadwymiarowych nie stanowi uprawnienia nauczyciela, lecz jest 

jego obowiązkiem, jeżeli została zarządzona zgodnie z prawem. 

9. Zdjęcie z nauczyciela obowiązku przez nieprzydzielenie pracy w godzinach 

ponadwymiarowych nie może być uważane za pogorszenie warunków pracy. 

10. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego 

zaszeregowania nauczyciela, dzieląc stawkę przyznaną nauczycielowi wynagrodzenia 

zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin, ustalonego dla danego rodzaju zajęć dydaktycznych. 

11. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca 

się miesięcznie z dołu. 

Przepisy  końcowe 

§ 15     

Niniejszy regulamin zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach 

zawodowych (Dz.U. z 2019 poz. 263 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli. 

§ 16 

Regulamin wchodzi w życie w terminie i na warunkach określających wejście w życie uchwały.  

  

 

§17 

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela 

oraz przepisy prawa pracy.  

§ 18  

Regulamin został uzgodniony z przedstawicielem Komisji Międzyzakładowej NSZZ 

”Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni oraz z ZNP oddział w Kosakowie. 
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UZASADNIENIE 

 

W świetle obowiązujących przepisów prawa organ prowadzący szkołę będący jednostką 

samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokość stawek 

dodatków: motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania 

tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

 

Z dniem 1 września 2019 r. na mocy art. 1 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca  

2019 r. o zmianie ustawy -  Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1287) w ustawie Karta Nauczyciela wprowadzono art. 34a w brzmieniu, cyt. „Nauczycielowi, 

któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z 

tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy’’. Minimalna wysokość dodatku wynosi 300 zł. 

Jednocześnie, z dniem 1 września 2019 r. wprowadzono zmianę w rozporządzeniu  

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. z 2014 r. poz. 416 ze zm.), polegającą na 

dodaniu w § 5 pkt 2 litery d, która to zmiana uprawnia do dodatku funkcyjnego nauczyciela 

opiekującego się oddziałem przedszkolnym. Tym samym, w sposób nie budzący wątpliwości 

prawodawca wskazuje, iż dodatek funkcyjny za tzw. wychowawstwo dotyczy także nauczycieli 

oddziałów przedszkolnych, a organy prowadzące w regulaminie ustalają wysokość tego dodatku. 

W związku z powyższym należy dokonać zmian w obowiązujących w organach 

prowadzących szkoły regulaminach i dostosować je do nowo obowiązujących przepisów. 

Niniejszy regulamin zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2019 poz. 263 z pózn. zm.) oraz art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli.  


