
  

 

UCHWAŁA NR XXXIV/269/17 

RADY GMINY SANTOK 

z dnia 11 września 2017 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Santok. 

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

z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zmianami) Rada Gminy Santok uchwala, co następuje: 

Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Santok nastepującej treści: 

Rozdział 1. 

Postanowienia wstępne 

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Szkole - rozumie się przez to szkołę i przedszkole prowadzone przez Gminę Santok 

2. Nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

3. Dyrektorze lub wicedyrektorze szkoły - rozumie się przez to dyrektora lub wicedyrektora placówki 

oświatowej, o której mowa w pkt. 1 

4. Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Santok 

5. wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to stawkę wynagrodzenia zasadniczego dla 

poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli określonego w rozporządzeniu. 

§ 2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom: 

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

2. Nagród jubileuszowych 

3. zasiłku na zagospodarowanie 

4. Dodatku z tytułu zatrudnienia na terenie wiejskim 

5. Odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy 

6. Odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę 

7. dodatek za wysługę lat 

8. Dodatek za warunki pracy określają odpowiednie przepisy ustawy. 

Rozdział 2. 

Dodatek motywacyjny 

§ 3. 1. Nauczycielom niezależnie od stopnia awansu oraz sposobu nawiązania stosunku pracy może być 

przyznany dodatek motywacyjny, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niz 1 rok 

szkolny. 

3. Fundusz dodatku motywacyjnego tworzy się dla szkół podstawowych i przedszkoli w wysokości 6% 

ogólnej kwoty wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z pominięciem wynagrodzenia dyrektora szkoły lub 

nauczyiela pełniącego obowiązki dyrektora w danej szkole lub przedszkolu. 

4. Wysokość środków na dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli 

pełniących obowiązki dyrektora wynosi 20% ogólnej kwoty wynagrodzenia zasadniczego tych dyrektorów. 

5. dodatek motywacyjny przyznaje się w przedziale od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela dyplomowanego. 



  

 

6. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i jego wysokości uwzględnia się: 

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela dobrych 

wyników w nauczaniu potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub  promocji, wynikami egzaminów lub 

sprawdzianów 

2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone udziałem w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz innych działań, 

związanych z realizowanym procesem dydaktycznym 

3) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego lub ucznia mającego trudności w nauce 

4) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw 

odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą 

5) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne 

i stałe przeciwdziałanie agresji, patologii i uzależnieniom 

6) aktywne działania na rzecz uczniów potrzebujacych opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności 

w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną 

7) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych 

8) aktywne uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym 

9) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działajacych 

w szkole 

10) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku 

lokalnym 

11) wzorowe wypełnianie podstawowych obowiązków 

7. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły lub przedszkola, poza 

warunkami wymienionymi w ust. 6 dodatek różnicuje się również w zalezności od spełnienia następujących 

kryteriów: 

1) prawidłowość opracowania planu finansowego szkoły lub przedszkola 

2) racjonalne gospodarowanie środkamki finansowymi szkoły i przedszkola 

3) właściwa polityka kadrowa prowadzona zgodnie z potrzebami szkoły lub przedszkola 

4) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły 

lub przedszkola 

5) skuteczne zarządzanie szkołą lub przedszkolem zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej 

pracy 

6) właściwa współopraca z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę lub przedszkole 

7) współdziałanie z organami szkoły lub przedszkola i związkami zawodowymi 

8) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształceniu i doskonaleniu zawodowym 

9) organizowanie pracy szkoły lub przedszkola zapewniające bezpieczeństwo i higienę warunków pracy 

uczniów oraz wszystkich pracowników 

10) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobistych pracowników oraz spraw uczniowskich i rodziców 

11) promocja szkoły i przedszkola na zewnątrz 

12) prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnej. 

8. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dla zastepcy dyrektora oraz okres jego przyznania 

ustala dyrektor szkoły lub przedszkola, a w stosunku do dyrektora wójt. 

Rozdział 3. 

Dodatek funkcyjny 

§ 4. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele , którym powierzono: 

1. stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły 



  

 

2. funkcję wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego 

3. funkcję opiekuna stażu. 

§ 5. 1. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa  Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły lub przedszkola , a dla dyrektorów  Wójt 

Gminy. 

3. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 

objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji nastąpiło 

pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcje na czas określony, traci prawo do dodatku 

z końcem miesiąca w którym upłynął okres ich powierzenia. Dotyczy to również  wcześniejszego odwołania ze 

stanowiska lub funkcji. 

5. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora  przysługuje wicedyrektorowi  lub nauczycielowi, któremu 

powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od 

pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i wygasa 

z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia obowiązków. 

6. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektora bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów, 

wielkość placówki, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę 

stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy dyrektora. 

Rozdział 4. 

Dodatek za warunki pracy 

§ 6. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy 

z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach, określonych w odrębnych przepisach, w wysokości 

określonej procentowo w stosunku do otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Za prowadzenie przez nauczycieli: 

1) zajęć w klasach łączonych – w wysokości 20 % stawki godzinowej za każdą faktycznie przepracowaną 

godzinę w tych klasach 

2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego  – w wysokości 20 % 

stawki godzinowej za każdą  faktycznie przepracowaną godzinę 

3) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim - 

w wysokości 20%. 

3. Nauczycielom za pracę w warunkach uciążliwych ustalonych zgodnie z odrębnymi przepisami 

przysługuje dodatek  w wysokości 20 % stawki godzinowej za każdą  faktycznie przepracowaną godzinę. 

4. Dodatek, o którym mowa w ust.2 i 3 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą 

dodatek jest związany. 

Rozdział 5. 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw 

§ 7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania 

nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 

§ 8. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę zastępstwa oblicza się, 

z zastrzeżeniem ust.2 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) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 



  

 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art.42 ust.4a Karty 

Nauczyciela 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. 

§ 9. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala 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. 

§ 10. W razie zastępstwa za nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin za 

faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad określonych w § 9. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 11. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składniki 

wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu, z wyjątkiem  wynagrodzenia za 

godziny doraźnych zastępstw i dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy. 

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/213/09 Rady Gminy Santok  z dnia 28 maja 2009 r w sprawie 

przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Santok , Uchwała Nr XV/109/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXVII/213/09 Rady Gminy Santok z dnia 28 maja 2009 r dotyczącej przyjęcia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

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

Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od dnia 1 września 2017 r.  

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Damian Kochmański 



 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/269/17 

Rady Gminy Santok 

z dnia 11 września 2017 r. 

DODATKI FUNKCYJNE 

1.  Wysokość dodatków funkcyjnych na stanowiskach kierowniczych w szkołach i przedszkolach 

Stanowisko lub funkcja Stawka dodatku funkcyjnego 

Dyrektor szkoły 700 zł – 1.500 zł 

Wicedyrektor szkoły 600 zł – 800 zł 

Dyrektor przedszkola 400 zł – 700 zł 

2.  Inne dodatki funkcyjne wynoszą miesięcznie: 

1a) wychowawca klasy w szkołach podstawowych : 

- do 15 uczniów w klasie    - 90 zł 

- od 16 do 20 uczniów w klasie  - 110 zł 

- powyżej 20 uczniów w klasie  - 130 zł 

1b) wychowawca oddziału w przedszkolu – 90 zł 

2) opiekun stażu   -  30 zł 


