
Uchwała Nr 240/XXV/2005           
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia 18 kwietnia 2005 roku 
 
 

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach opieku�czo-wychowawczych 

prowadzonych przez powiat kłobucki 
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczycieli (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 
1112 z pó�n. zm.) w zwi�zku z  art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
roku o samorz�dzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z pó�n. 
zm.) 
 

uchwala si�, co nast�puje : 
 
 

§ 1 
Regulamin okre�la: 

1. szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysług� lat, 
2. wysoko�� dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 

oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, 
3. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny dora�nych zast�pstw, 
4. wysoko�� nagród ze specjalnego funduszu utworzonego w bud�ecie 

z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadz�cego 
i dyrektorów szkół. 

 
 

§ 2 
Ilekro� w regulaminie jest mowa o : 

1. „Karcie Nauczyciela” – rozumie si� przez to ustaw� z dnia 26 stycznia 
1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 
z pó�n. zm.), 

2. „rozporz�dzeniu” – rozumie si� przez to rozporz�dzenie Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysoko�ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za prac� w dniu wolnym od pracy – Dz. U. Nr 22, 
poz.181 ), 

3. „szkole” – rozumie si� przez to jednostki organizacyjne, dla których 
organem prowadz�cym jest Powiat Kłobucki, 

4. „nauczycielach” – rozumie si� przez to równie� wychowawców i innych 
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych, o których mowa w pkt 3, 
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5. „klasie” – nale�y przez to rozumie� tak�e oddział lub grup�, 
6. „uczniu” -  nale�y przez to rozumie� tak�e wychowanka, 
7. „tygodniowym obowi�zkowym wymiarze godzin” - nale�y przez to 

rozumie� tygodniowy obowi�zkowy wymiar godzin, o którym mowa 
w art. 42 ust. 3 i ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6 
i ust. 7 Karty Nauczyciela. 

 
 

§ 3 
Dodatek za wysług� lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie oraz za dni nieobecno�ci w pracy z powodu niezdolno�ci do 
pracy wskutek choroby lub konieczno�ci osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

 
 

§ 4 
W zale�no�ci od jako�ci pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych 
warunków, o których mowa w rozporz�dzeniu oraz § 5 niniejszego 
Regulaminu, nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze w szkole, mo�e by� przyznany dodatek motywacyjny. 

 
 

§ 5 
Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego bierze si� pod uwag� : 

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzgl�dnieniem ich mo�liwo�ci oraz 
warunków pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osi�gni�� 
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji 
lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami 
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., 

2) umiej�tno�� rozwi�zywania problemów wychowawczych uczniów we 
współpracy z ich rodzicami, 

3) pełne rozpoznanie �rodowiska wychowawczego uczniów, aktywne 
i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebuj�cych szczególnej 
opieki, 

4) systematyczne i efektywne przygotowywanie si� do przydzielonych 
obowi�zków, 

5) podnoszenie kwalifikacji i umiej�tno�ci zawodowych, 
6) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
7) dbało�� o estetyk� pomieszcze� i sprawno�� powierzonych pomocy 

dydaktycznych lub innych urz�dze� szkolnych, 
8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, 
9) rzetelne i terminowe wywi�zywanie si� z polece� słu�bowych, 
10) przestrzeganie dyscypliny pracy 
11) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy; 
12) udział w organizowaniu imprez i uroczysto�ci szkolnych, 
13) udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
14) opiekowanie si� samorz�dem uczniowskim lub innymi organizacjami 

uczniowskimi działaj�cymi na terenie szkoły, 
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15) prowadzenie lekcji kole�e�skich, przejawianie innych form aktywno�ci 
w ramach wewn�trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

16) aktywny udział w realizowaniu innych zada� statutowych szkoły 
 
 

§ 6 
1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres nie krótszy ni� 

2 miesi�ce i nie dłu�szy ni� 6 miesi�cy. 
2. Wysoko�� �rodków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne 

wynosi 6% wynagrodzenia zasadniczego zatrudnionych nauczycieli.  
3. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje dyrektor, a dyrektorowi 

szkoły – Starosta Powiatu w ramach przyznanych �rodków finansowych 
szkoły. 

 
 

§ 7 
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska lub funkcje okre�lone w § 3 

rozporz�dzenia przysługuje dodatek funkcyjny w wysoko�ci okre�lonej 
w zamieszczonej w niniejszym paragrafie tabeli i § 8 Regulaminu. 

2. Wysoko�� dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Starosta Powiatu 
w granicach stawek okre�lonych w tabeli uwzgl�dniaj�c m. in. wielko��  
placówki, jej warunki organizacyjne (zmianowo��).  

 

 Tabela dodatków funkcyjnych 

 
Lp.  

 
Typy szkół (placówek) , stanowisko 
kierownicze 

Wysoko�� dodatku funkcyjnego   
miesi�cznie w  złotych 

  
1. 

 
Szkoły (zespoły szkół) wszystkich 
typów 
dyrektor szkoły (zespołu szkół) 
licz�cej: 
a/         do 12 oddziałów 
b/ 13 – 35 oddziałów 
c/ 36 i wi�cej oddziałów 

 
 
 
 
 

400  -  700 
700  -  1.300 
1.300  - 1.900 

2. Inne placówki 
a/  dyrektor poradni psychologiczno-   
     pedagogicznej 
b/  dyrektor domu dziecka 

 
 

400  -   700 
400  -1.200 

 
3. 

 
wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) 
licz�cej: 
a/     13 – 35 oddziałów 
 b/    36 i wi�cej oddziałów 

 
 
 

500  - 900 
900  -  1.330 

 
4.  

 
a/  kierownik warsztatów szkolnych 

 
500  -  900 
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§ 8 
Dodatek funkcyjny przysługuje równie� nauczycielowi z tytułu : 
 
1) sprawowania funkcji opiekuna sta�u   -  w wysoko�ci  10 zł miesi�cznie 

za ka�dego nauczyciela sta�yst� powierzonego opiece, 
2) powierzenia wychowawstwa klasy, opiekuna   -   w wysoko�ci   40 zł   

 

 

§ 9 
1. Nauczycielowi wykonuj�cemu prac� w trudnych warunkach przysługuje 

z tego tytułu dodatek : 
1) za prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół 

rolniczych zaj�� praktycznych w terenie z zakresu produkcji 
ro�linnej, zwierz�cej i mechanizacji rolnictwa   –     w wysoko�ci 
10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 

2) za prowadzenie zaj�� indywidualnych i grupowych, wynikaj�cych 
z realizacji zada� diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych 
i profilaktycznych z młodzie�� i dzie�mi niepełnosprawnymi, 
upo�ledzonymi umysłowo w stopniu gł�bokim z zaburzeniami 
w zachowaniu, zagro�onymi niedostosowaniem społecznym, 
uzale�nieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradni 
psychologiczno – pedagogicznej - w wysoko�ci 10 % wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela,  

3) za prowadzenie zaj�� indywidualnego nauczania dziecka 
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 10% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela 

4) za prowadzenie zaj�� wychowawczych prowadzonych bezpo�rednio 
z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opieku�czo-
wychowawczych - w wysoko�ci 15 % wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela. 

 
2. Nauczycielowi wykonuj�cemu prac� w uci��liwych warunkach 

przysługuje z tego tytułu dodatek za prowadzenie przez nauczycieli zaj�� 
z dzie�mi i młodzie��, którzy posiadaj� orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawno�ci  –  w wysoko�ci 10 % wynagrodzenia zasadniczego  
nauczyciela. 

 
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego 

wykonywania pracy, z któr� dodatek jest zwi�zany oraz w okresie 
niewykonywania pracy, za któr� przysługuje wynagrodzenie, liczone jak 
za okres urlopu wypoczynkowego. 

 
4. Dodatek wypłaca si� w cało�ci, je�eli nauczyciel realizuje w warunkach 

trudnych lub uci��liwych cały obowi�zuj�cy go wymiar zaj�� oraz 
w przypadku gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze, realizuje w tych warunkach obowi�zuj�cy go wymiar zaj��. 
Dodatek wypłaca si� w wysoko�ci proporcjonalnej, je�eli nauczyciel 
realizuje w warunkach trudnych lub uci��liwych tylko cz��� 
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obowi�zuj�cego wymiaru zaj�� lub je�eli jest zatrudniony w niepełnym 
wymiarze zaj��. 
 

5. Przy zbiegu dodatku za warunki trudne i uci��liwe nauczycielowi 
przysługuj� oba dodatki. 
 

 
§ 10 

1.  Wynagrodzenie za jedn� godzin� ponadwymiarow� i godzin� dora�nego 
zast�pstwa ustala si� dziel�c stawk� wynagrodzenia zasadniczego (ł�cznie 
z dodatkami za warunki pracy) przez miesi�czn� liczb� godzin 
tygodniowego obowi�zkowego wymiaru zaj��, ustalonego dla rodzaju zaj�� 
dydaktycznych, wychowawczych lub opieku�czych, realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

2.  Miesi�czn� liczb� godzin obowi�zkowego wymiaru zaj�� nauczyciela, 
o której mowa w ust. 4, uzyskuje si� mno��c tygodniowy obowi�zkowy 
wymiar godzin przez 4,16 z zaokr�gleniem do pełnych godzin w ten 
sposób, �e czas zaj�� do 0,5 godziny pomija si�, a co najmniej 0,5 godziny 
liczy si� za pełn� godzin�. 

3.  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie 
organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje 
zaj�� z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku 
szkolnego, rozpoczynania lub ko�czenia roku szkolnego w �rodku 
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy. 

4.  Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, 
w których przypadaj� dni usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy 
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, 
w których zaj�cia rozpoczynaj� si� lub ko�cz� w �rodku tygodnia - za 
podstaw� ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje si� 
obowi�zkowy tygodniowy wymiar zaj�� okre�lony w art. 42 ust. 3 lub 
ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony 
o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy 
tydzie� pracy) za ka�dy dzie� usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy lub 
dzie� ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za 
które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie mo�e by� jednak 
wi�ksza ni� liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 

 
 

§ 11 
1. Wysoko�� specjalnego funduszu nagród z przeznaczeniem na wypłaty 

nagród dla nauczycieli za ich osi�gni�cia dydaktyczno-wychowawcze, 
wynosi 1 % planowanego rocznego wynagrodzenia osobowego nauczycieli 
szkół. 

2. Z funduszu, o którym mowa w ust. 1 przyznawane s� nagrody : 
1) Nagrody Starosty Powiatu, której wysoko�� nie mo�e by� ni�sza 

100% wynagrodzenia zasadniczego  nauczyciela sta�ysty. 
2) Nagrody Dyrektora, której wysoko�� nie mo�e by� wy�sza od 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta�ysty. 
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§ 12 
1. Projekt regulaminu został uzgodniony ze zwi�zkami zawodowymi 

zrzeszaj�cymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Powiat 
Kłobucki jest organem prowadz�cym. 

2. Zmiany w Regulaminie nast�puj� w formie przewidzianej dla jego 
uzgodnienia. 

 
 

§ 13 
Traci moc uchwała Nr 28/IV/2002 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia  
23 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia regulaminu okre�laj�cego 
wysoko�� oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 
za wysług� lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych 
składników wynagrodzenia, a tak�e wysoko��, szczegółowe zasady 
przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz nagród 
ze specjalnego funduszu nagród (Dz. Urz. Woj. �l. Nr 4 z 2003 roku). 
 
 

§ 14 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu. 
 
 

§ 15 
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa �l�skiego. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


