
 

 

UCHWAŁA NR XIII/82/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE 

z dnia 24 października 2019 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania 

funkcji wychowawcy klasy oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia                  

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Gminę Miłakowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 967 z póź. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, 

ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 

w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.) Rada Miejska w Miłakowie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy 

klasy, oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/246/2017 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości 

i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miłakowa  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z tym, że przepis §7 ust. 4 pkt. 2 wchodzi w życie z dniem 1 września 

2019 r. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Michał Boczulak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 listopada 2019 r.

Poz. 5460



Załącznik  

do uchwały Nr XIII/82/2019 

Rady Miejskiej w Miłakowie 

z dnia 24 października 2019 r. 

 

REGULAMIN 

określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, 

oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miłakowo 

 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Regulamin określa:  

1) wysokość dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego w tym z tytułu sprawowania funkcji 

wychowawcy klasy oraz za warunki pracy; 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw; dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach gminy. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.); 

2) Rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.), 

3) szkole - należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.), dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miłakowo; 

4) nauczycielach - należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt. 3, 

5) dyrektorze lub zastępcy dyrektora - należy przez to rozumieć dyrektora lub zastępcę dyrektora jednostki, 

o której mowa w pkt. 3 

6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę; 

7) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka; 

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 3 i 4a, 

art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela. 

Rozdział 2. 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych art. 33 ust. 1 

ustawy Karta Nauczyciela, § 7 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 4 regulaminu.  

§ 4. 1. Dodatek przysługuje:  

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 1 miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia 

miesiąca. 
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2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje 

wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni 

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 ubezpieczenia społecznego. 

3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa: 

1) nauczycielowi - dyrektor 

2) dyrektorowi - Burmistrz Miłakowa. 

Rozdział 3. 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 5. 1. Tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, z wyłączeniem dyrektorów, 

w wysokości 100 zł na etat kalkulacyjny pomnożony przez 12 miesięcy.  

2. Dodatek motywacyjny nauczycielowi, zastępcy dyrektora, kierownikowi świetlicy przyznaje dyrektor 

szkoły, a dyrektorowi szkoły - Burmistrz Miłakowa. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie 

w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły, z uwzględnieniem 

stopni awansu zawodowego nauczycieli. 

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego 

a nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze nie może być wyższy niż 30% jego wynagrodzenia 

zasadniczego. 

4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie może być niższy niż 40% i wyższy niż 80% jego wynagrodzenia 

zasadniczego. 

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden 

rok szkolny 

§ 6. 1. Nauczyciel może nabyć prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu 6 miesięcy 

w szkołach na terenie Miasta i Gminy Miłakowo.  

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 

1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności: 

a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy 

nauczyciela, 

b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych 

z realizowanym procesem dydaktycznym, 

c) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności: 

- skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw 

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

właściwych postaw moralnych i społecznych, 

- skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, 

czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom, uzależnieniom, 

- aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich 

potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami 

świadczącymi pomoc socjalną, 

- stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod 

nauczania i wychowywania, realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi; 

d) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, 

a w szczególności: 

- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów, 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 5460



- rozpoznawanie potrzeb i możliwości uczniów oraz organizowanie działań umożliwiających ich 

zaspokajanie- kierowanie rozwojem ucznia, 

e) wprowadzanie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, 

a w szczególności 

- wdrażanie projektów edukacyjnych, 

- inicjowanie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych 

f) efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności: 

- aktywny udział w pracach zespołów przedmiotowych i wychowawczych, 

- podejmowanie działań związanych z organizacją i przeprowadzaniem imprez, uroczystości szkolnych 

i środowiskowych 

- opieka nad samorządem szkolnym, wolontariatem lub organizacjami szkolnymi 

- promowanie szkoły 

3. Kryteriami przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektora, zastępcy dyrektora są: 

1) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej, a w szczególności: 

a) osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, turniejach, zawodach na różnych 

szczeblach 

b) wyniki z egzaminów zewnętrznych 

2) prawidłowe kierowanie zespołem, kształtowanie dobrych stosunków międzyludzkich oraz atmosfery pracy, 

służących realizacji zadań ustawowych 

3) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 

4) właściwa realizacja budżetu 

5) dbanie o powierzone mienie, stan techniczny obiektów i wyposażenia oraz dbanie o otoczenie szkoły 

6) dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy 

7) stwarzanie pracownikom warunków rozwoju zawodowego i realizacji innowacji pedagogicznych 

8) współpraca z rodzicami, organizacjami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi 

 

Rozdział 4. 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielowi, któremu 

powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny.  

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora lub inne stanowisko 

kierownicze, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości: 

1) dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - w wysokości od 20 do 50 % 

2) zastępcy dyrektora - w wysokości od 5 do 30 % 

3) kierownikowi świetlicy - w wysokości do 15 % 

pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektorowi szkoły ustala Burmistrz Miłakowa, a nauczycielowi 

zajmującemu stanowisko zastępcy dyrektora lub inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, w ramach 

posiadanych środków finansowych, uwzględniając: 

1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną, 

2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, 

3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole, 
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4) wyniki pracy szkoły. 

4. Miesięczny dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości: 

1) wychowawcy klasy - 300 zł, 

2) opiekun grupy przedszkolnej - 300 zł, 

3) opiekunowi stażu - 100 zł. 

§ 8. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 2 i 3, przysługuje od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli 

powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.  

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły i na zasadach, o których mowa w ust. 1 

i 2 przysługuje również wicedyrektorowi szkoły po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z 

przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. 

3. W stosunku do nauczycieli, którym powierzono wychowawstwo klasy lub sprawowanie funkcji opiekuna 

stażu przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 5. 

DODATEK ZA TRUDNE I UCIĄŻLIWE WARUNKI PRACY 

§ 9. 1. Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia 

warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.  

2. Dodatek za warunki pracy: 

1) w wysokości 20% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każą faktycznie 

przepracowaną godzinę w ramach realizowanego programu nauczania. przysługuje nauczycielom 

prowadzącym indywidualne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi zakwalifikowanymi do 

kształcenia specjalnego, 

2) w wysokości 15% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każą faktycznie 

przepracowaną godzinę w ramach realizowanego programu nauczania przysługuje nauczycielom 

realizującym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w klasach, w których znajduje się co 

najmniej 3 uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, 

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych - 25 % stawki 

godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każą faktycznie przepracowaną godzinę 

w ramach realizowanego programu nauczania. 

Rozdział 6. 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZAJĘĆ 

§ 10. 1. Definicję godziny ponadwymiarowej określa art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela 

2. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie 

nieobecnego nauczyciela. 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnego zastępstwa oblicza się, 

z zastrzeżeniem ust. 4, 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, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin 

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

lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 

4. 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, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez 

miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. 
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5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa 

w ust. 3 i 4, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć 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. 

6. 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 tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub 

ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty 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. 

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym przysługuje 

również w przypadku niezrealizowania ich z przyczyn leżących po stronie pracodawcy: zawieszenia zajęć 

z powodu epidemii lub mrozów, rekolekcji, udziału nauczyciela w konferencji metodycznej, udziału 

nauczyciela w pracach komisji egzaminacyjnej. 

8. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala 

się jako 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 zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. 

Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. 
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Uzasadnienie 

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miłakowo stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust 6 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 967) zgodnie z art. 30 ust. 6 organ 

prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa dla nauczycieli w drodze regulaminu: 

1. wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, 

2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, 

Zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty nauczyciela projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miłakowo został uzgodniony ze 

związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 
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