


Załącznik 
do Uchwały Nr XXXIII/360/05 
Rady Powiatu Kościańskiego 
z  dnia 29.12.2005 roku 

 
REGULAMIN 

 
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania w 2006 r. dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański 
  

Rozdział I 
 

Postanowienia wstępne 
 

§ 1. 
 
Niniejszy Regulamin określa: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Kościański. 
 

§ 2. 
 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:  

1. szkole – należy przez to rozumieć także zespół szkół lub placówkę oświatową, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Kościański,  

2. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w  ust.1, 
3. klasie – należy przez to rozumieć również  oddział lub grupę,  
4. nauczycielu – należy przez to rozumieć także pracownika pedagogicznego poradni psychologiczno 

– pedagogicznej. 
 
 
 

Rozdział II 
 

Dodatki 
 

Dodatek  za wysługę lat 
 

§  3. 
 
1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat, którego wysokość określa art. 33 ust. 1 ustawy 

-  Karta Nauczyciela. 
2. Okresy pracy oraz inne okresy uprawniające do dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa § 7 

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  ( Dz. U. Nr 22, poz.181). 

3. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni 
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności 
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem albo chorym członkiem rodziny, za które  
nauczyciel otrzymuje z tego tytułu  zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

  
 



Dodatek motywacyjny 
 
 

§ 4. 
 
1. Ogólne warunki przyznawania dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w § 3 ust. 2  Regulaminu.  
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są: 

1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a w szczególności:  
a) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich 

rodzicami,  
b) rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na 

rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,  
c) uzyskiwanie przez uczniów dobrych osiągnięć potwierdzonych wynikami 

klasyfikacji, promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów lub sukcesami w 
konkursach, zawodach i olimpiadach, 

d)  kierowanie rozwojem  ucznia uzdolnionego, 
2) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym 

stanowiskiem, a w szczególności:  
a) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych 

obowiązków,  
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,  
c) dbałość o estetykę pomieszczeń oraz sprawność urządzeń szkolnych i pomocy 

dydaktycznych; 
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 

ustawy – Karta Nauczyciela, a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 
b) aktywny udział w pracach komisji przedmiotowych lub innych,  
c) opieka nad samorządem szkolnym lub organizacjami uczniowskimi działającymi w 

szkole. 
3. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektora uwzględnia się ponadto: 

a) celowość wydatkowania środków budżetowych, 
b) racjonalność prowadzonej polityki kadrowej, 
c) dbałość o estetykę obiektów szkolnych, 
d) działania promocyjne na rzecz szkoły, 
e) znajomość obowiązujących przepisów prawa ( oświatowego + KP ), 
f) aktywną współpracę ze społecznymi organami szkoły i związkami zawodowymi, 
g) czuwanie nad awansem zawodowym nauczycieli i udzielanie im pomocy w 

podejmowanych formach doskonalenia zawodowego, 
h) konsekwentne realizowanie motywacyjnego systemu nagradzania pracowników. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy 
niż 6 miesięcy, w wysokości do 25 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia 
zasadniczego.  

5. W budżecie szkoły na dodatek motywacyjny dla nauczycieli zapewnia się środki finansowe w 
wysokości 2% planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Na dodatek motywacyjny 
dla dyrektorów  szkół zapewnia się w budżecie dodatkowe środki. 

6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala – w ramach posiadanych środków -  
dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora – Zarząd Powiatu Kościańskiego. 

 
 
 
 



 
 

Dodatek funkcyjny 
 

§ 5. 
 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne 
stanowisko kierownicze przewidziane w  statucie  szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w 
wysokości określonej w poniższej tabeli: 

 
Lp. Stanowisko kierownicze Miesięcznie wg stawki 

wynagrodzenia zasadniczego
1. Szkoły wszystkich typów 

 Dyrektor szkoły liczącej: 
 

-   do 8 oddziałów 
-   od 9 do 16 oddziałów 
-   od 17 do 24 oddziałów 
-   25 oddziałów i więcej  

 

 
 
 

do 30% 
do 40% 
do 50% 
do 70% 

2. Inne placówki oświatowe  
 dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 
do 30% 

 
3. Wicedyrektor i inne stanowisko kierownicze 

przewidziane w statucie szkoły 
 

do 30% 
 
2. 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. Jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia 
miesiąca, nauczyciel traci prawo do dodatku z tym dniem. 

3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również 
wicedyrektorowi, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dwóch miesiącach 
nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.   

4. Nauczyciel, który zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem 
traci prawo do dodatku od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
zaprzestał pełnienia obowiązków, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca – z tym dniem. 

5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu: 
a) sprawowania funkcji opiekuna stażu -   4%, 
b) powierzenia wychowawstwa klasy -  5%, 
c) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta - 15%, 

      średniego wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy  Karta Nauczyciela. 
6. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje jeden wyższy dodatek funkcyjny w 

wysokości uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierowniczego. 
7. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala dla dyrektorów Zarząd Powiatu Kościańskiego, a dla 

wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych - dyrektor szkoły, uwzględniając między 
innymi wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji 
kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły. 

 
 
 

 
 
 



Dodatek  za warunki pracy 
 

§ 6. 
 

1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczyciela, uprawniających do dodatku za trudne warunki 
pracy, określa § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w § 3 
ust. 2 Regulaminu. 

2. Warunki uprawniające nauczyciela do dodatku za uciążliwe warunki pracy określa § 9 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o którym mowa w § 3 ust. 2  Regulaminu. 

3. Ustala się wysokość dodatku za trudne warunki  pracy w odniesieniu do wynagrodzenia 
zasadniczego:  
a)  dla pracowników pedagogicznych poradni –  5%,  
b)  dla innych uprawnionych nauczycieli – 10%. 

4. Ustala się wysokość dodatku za uciążliwe warunki  pracy w odniesieniu do wynagrodzenia 
zasadniczego – 20%. 

5. Wykaz prac, które uprawniają nauczyciela do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia, określają odrębne przepisy. 

6. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą 
dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje 
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 

7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach 
trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar godzin zajęć.  

8. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach 
trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć 
lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin. 

 
Rozdział III 

 
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw 

 
§ 7. 

 
1. Ogólne warunki wypłacania nauczycielowi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw określa art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela. 
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 

zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych 
nauczyciela. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 2, 
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. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie 
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu  przerw przewidzianych 
przepisami o organizacji  roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia 
oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w 
dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy, w szczególności w związku z:      

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 
b) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy, 
c) chorobą ucznia nauczanego indywidualne, trwającą nie dłużej niż tydzień  

traktuje się jak godziny zrealizowane. 
5. 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 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru     
( lub ¼, 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 
jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 

 
 

§ 8. 
 
Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak jak za jedną godzinę 
ponadwymiarową. 
 
 

Rozdział  IV 
 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 
 

§ 9. 
 
Wysokość specjalnego funduszu przeznaczonego na nagrody Starosty Kościańskiego i nagrody 
dyrektorów szkół dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz tryb i kryteria 
przyznawania tych nagród określa odrębna uchwała Rady Powiatu Kościańskiego. 
 
 
 

Rozdział V 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 10. 
 
Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 
 
 
 
 




