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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/241/09 
Rady Miejskiej w Sułkowicach 

z dnia  26 marca 2009 r. 
 

 
Regulamin wynagradzania nauczycieli  

 
Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne. 
  

§ 1 
 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i 

innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i 
placówkach wymienionych w art. 1 i 1a ustawy Karta Nauczyciela;  

2) szkole - należy przez to rozumieć  przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub 
placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice; 

3) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora 
jednostki, o której mowa w pkt 2; 

4) obowiązkowym wymiarze czasu pracy – rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć nauczycieli określony w art. 42 ust. 3 lub na podstawie art. 42 ust. 7 
ustawy Karta Nauczyciela; 

5) roku szkolnym – rozumie się okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 
sierpnia roku następnego; 

6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę; 
7) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka; 
8) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 

Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami); 
9) związkach zawodowych – należy przez to rozumieć organizacje związkowe zrzeszające 

nauczycieli i działające na obszarze Gminy Sułkowice.  
 

§ 2 
 

1. Wysokość, warunki i zasady wypłacania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za 
wysługę lat, dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, dodatkowego 
wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego, zasiłku na zagospodarowanie, odpraw należnych z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz 
z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy określa 
ustawa Karta Nauczyciela, wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz przepisy odrębne. 
 
2. Niniejszy regulamin określa wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania 
dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 
 
3. Średnią wynagrodzenia nauczycieli na terenie Gminy Sułkowice w poszczególnych grupach 
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awansu zawodowego wylicza się, przyjmując składniki wynagrodzeń określonych w art. 30 ustawy 
Karta Nauczyciela dla wszystkich nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu 
pracy oraz liczbę etatów kalkulacyjnych w poszczególnych grupach awansu zawodowego. 
 
4. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustala się w zależności od stopnia awansu 
zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych na poziomie 
minimalnych stawek zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31.01.2005 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 z późniejszymi zmianami). 
 

Rozdział II 
 

Dodatek motywacyjny. 
 

  § 3 
 

Nauczycielowi w zależności od osiąganych wyników w pracy może być  przyznany dodatek 
motywacyjny . 
 

§ 4 
 

Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi zatrudnionemu w szkole są : 
1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym; 
2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze; 
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i 

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

Karty Nauczyciela; 
5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym 

stanowiskiem; 
6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ 

prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej. 
 

§ 5 
 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się procentowo na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące 
i nie dłuższy niż jeden rok. 

 
2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w ramach posiadanych środków ustala 

dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Burmistrz Gminy Sułkowice. 
 
3. Indywidualnie przyznana kwota dodatku motywacyjnego dla nauczyciela lub dyrektora szkoły 

nie może być niższa niż 1 % miesięcznie i nie może przekroczyć 20 % jego wynagrodzenia 
zasadniczego. 

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się miesięcznie z góry,  w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 
5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do 

pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub 
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chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie chorobowe lub 
zasiłek z ubezpieczenia społecznego, lub świadczenie rehabilitacyjne oraz w okresie urlopu dla 
poratowania zdrowia,  w  okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze 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. 

 W związku z tym ww. dodatek jest proporcjonalnie pomniejszany za czas niezdolności do 
pracy oraz sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. 

 
§ 6 

 
1. Środki finansowe przeznaczone na dodatek motywacyjny dla nauczycieli, za wyjątkiem 

dyrektorów szkół, wynoszą 3 % ich wynagrodzeń zasadniczych. W przypadku posiadania 
możliwości finansowych Burmistrz Gminy Sułkowice może zwiększyć pulę tych środków. 

 
2. Środki finansowe przeznaczone na dodatek motywacyjny dla dyrektorów wynoszą 20 % ich 

wynagrodzenia zasadniczego. 
 

Rozdział III 
 

Dodatek funkcyjny. 
 

§ 7 
 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny, 
zgodnie z tabelą dodatków funkcyjnych stanowiącą załącznik Nr 1 do Regulaminu. 
 
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz Gminy, a dla nauczyciela, 
w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – dyrektor 
szkoły. 
 

§ 8 
 

Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy, przysługuje miesięczny dodatek w 
wysokości 110 złotych. 
 

§ 9 
 

Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, przysługuje miesięczny dodatek w 
wysokości 30 złotych za każdego nauczyciela powierzonego opiece. 

 
§ 10 

 
1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli 
powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem 
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kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 
3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi 
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności 
dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. 
4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy 
wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia 
społecznego, lub świadczenie rehabilitacyjne oraz w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,  w 
okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze 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. 
W związku z tym dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie pomniejszany za czas niezdolności do 
pracy oraz sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. 
5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 

 
Rozdział IV 

 
Dodatek za warunki pracy 

 
§ 11 

 
Nauczycielowi pracującemu w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy przysługuje z tego tytułu 
dodatek. 
 

§ 12 
 
Ustala się dodatek za pracę w warunkach trudnych w wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą 
przepracowaną w tych warunkach godzinę dydaktyczną. 
 

§ 13 
 

Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje nauczycielowi za prowadzenie: 
1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego; 
2) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w 

stopniu głębokim. 
 

§ 14 
 

Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie zajęć w trudnych warunkach 
wymienionych z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005r. w 
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) pkt 4-16 z dziećmi i młodzieżą, których 
stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u 
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osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania 
stałej opieki lub udzielania pomocy oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których 
wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328). 
 

§ 15 
 
1.  Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia 
zasadniczego otrzymywanego przez nauczyciela. 
2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy w danym miesiącu 
przepracowali co najmniej 40 godzin w takich warunkach. Dodatek nie ulega podwyższeniu, 
chociażby nauczyciel przepracował w warunkach uciążliwych więcej niż 40 godzin w miesiącu. 
3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach 
trudnych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek ten wypłaca się w wysokości 
proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych tylko część obowiązkowego 
wymiaru zajęć, lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć. 
4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu, za godziny faktycznie przepracowane 
w tych warunkach, z zastrzeżeniem ust. 2. 
5. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycielom dyrektor szkoły, a dyrektorom szkół 
Burmistrz Gminy. 
6. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu 
niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie chorobowe 
lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego, lub świadczenie rehabilitacyjne oraz w okresie urlopu dla 
poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze 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. 
W związku z tym dodatek ten jest proporcjonalnie pomniejszany za czas niezdolności do pracy oraz 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. 
 

Rozdział V 
 

Dodatek za wysługę lat. 
 

§ 16 
 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 
Karty Nauczyciela. 

2. Okresy zatrudniania oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa §7 rozporządzenia 
MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz.U. Nr 22, poz.181 z 
późniejszymi zmianami). 

3. Dodatek przysługuje: 
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w 
którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie 
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prawa nastąpiło w ciągu miesiąca; 
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca. 

4. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel 
otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z 
powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem, lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego, lub świadczenie 
rehabilitacyjne. 

 
Rozdział VI 

 
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

 
§ 17 

 
1. Wynagrodzenie za godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, 
z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem 
za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa 
odbywa się w tych warunkach) przez miesięczną liczbę godzin  tygodniowo obowiązkowego 
wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 
realizowanych w ramach godzin  ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa 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 ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w 
warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. 
 
3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć 
nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, 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. 
 
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. 
 
5. 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. 
 
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 się 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 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień  pracy) za każdy 
dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin 
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ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak 
większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 
 

 
Rozdział VII 

 

Nagrody 
 

§ 18 
 

W budżecie Gminy Sułkowice tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia 
dydaktyczno – wychowawcze w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu 
wynagrodzeń, z tym że: 
 1)  70 %  środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły; 

2) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Gminy Sułkowice. 
 

§ 19 
 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane z okazji: 
1) Dnia Edukacji Narodowej; 
2) ważnych wydarzeń w życiu szkoły (np. jubileusz, nadanie imienia); 
3) zakończenia roku szkolnego. 

§ 20 
 

1. Przy przyznawaniu nauczycielowi nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę: 
1) osiąganie wyróżniających wyników w pracy nauczycielskiej; 
2) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do 

udziału w wojewódzkich olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przeglądach, festiwalach i 
zawodach; 

3) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach 
uczniów przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne; 

4) zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy 
ze strony szkoły; 

5) aktywny udział w doskonaleniu; 
6) podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod 

nauczania i wychowania (opracowanie autorskich programów i publikacji); 
7) posiadanie udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami 

mającymi trudności w nauce; 
8) przygotowywanie i wzorowe organizowanie uroczystości środowiskowych. 

 
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane nauczycielowi zatrudnionemu co 

najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć, po przepracowaniu w szkole co najmniej 
jednego roku. 

 
§ 21 

 
Przy przyznawaniu dyrektorom szkół nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę: 

1) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole; 
2) stawianie właściwych wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom administracji i 
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obsługi; 
3) dbałość o wysoką jakość nauczania; 
4) odpowiednią organizację pracy szkoły; 
5) wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym; 
6) prawidłową współpracę ze wszystkimi organami szkoły; 
7) racjonalne wydatkowanie środków budżetowych; 
8) w miarę możliwości pozyskiwanie środków pozabudżetowych; 
9) skuteczne promowanie placówki. 

§ 22 
 

Nagroda uzależniona jest od spełnienia wyżej wymienionych kryteriów i wynosi: 
1) od 70% do 100% płacy zasadniczej nauczyciela mianowanego z wykształceniem wyższym 

magisterskim – w przypadku nagród Burmistrza Gminy Sułkowice; 
2) do 50 % płacy zasadniczej nauczyciela mianowanego z wykształceniem wyższym 

magisterskim w przypadku nagród dyrektora szkoły. 
 

§ 23 
 

Osoba nagrodzona otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jej aktach osobowych. 
 

§ 24 
 

Burmistrz Gminy Sułkowice przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora 
szkoły. 
 

§ 25 
 

Wniosek o nagrodę Burmistrza Gminy Sułkowice powinien zawierać: 
1) dane osobowe kandydata do nagrody; 
2) informację o ocenie pracy pedagogicznej nauczyciela; 
3) wyszczególnienie dotychczasowych nagród, odznaczeń, wyróżnień; 
4) uzasadnienie opiniujące osiągnięcia nauczyciela; 
5) pozytywną opinię rady pedagogicznej; 
6) podpis wnioskodawcy. 

2. Wniosek o nagrodę Burmistrza Gminy Sułkowice należy składać  w nieprzekraczalnym terminie 
do 2 lipca  każdego roku kalendarzowego. 
 

Rozdział VIII 
 

Dodatek mieszkaniowy 
 

§ 26 
 

Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu 
w wymiarze co najmniej 1/2 etatu w szkołach ( w placówkach ) na terenach wiejskich 
prowadzonych przez Gminę, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej 
„dodatkiem”, co wynika z ustawy Karta Nauczyciela art. 54.  
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§ 27 
 

Nauczycielowi, o którym mowa w § 26, przysługuje dodatek w wysokości uzależnionej od liczby 
członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości : 
1)  10 złotych  dla jednej osoby; 
2)  20 złotych dla dwóch osób; 
3)  30 złotych dla trzech osób; 
4)  40 złotych dla czterech i więcej osób. 
 

 
§ 28 

 

Do osób, o których mowa w § 27 regulaminu, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim 
zamieszkujących członków rodziny: 
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów, lub który jest nauczycielem; 
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela; 
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 
roku życia, lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia; 
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci, będące studentami, 
do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia. 
 

§ 29 
 

Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 28 regulaminu. 
Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek. 
 

 
§ 30 

 

Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego 
lokalu mieszkalnego z wyjątkiem mieszkania służbowego, za które płaci pracodawca. 
 

 
§ 31 

 

Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących 
współmałżonkami . 

 
§ 32 

 

Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Burmistrz Gminy. 
 
 
 

§ 33 
 

Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono 
wniosek o jego przyznanie.  
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§ 34 
 

Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresie : 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie; 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego; 
3) korzystania z urlopu wychowawczego; 
4) przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, jednak gdy z nauczycielem 
powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie 
dłużej niż do końca okresu na który umowa została zawarta. 

 
§ 35 

 

 Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z  dołu. 
 

  
Dodatek wiejski 

 

§ 36 
 

Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu 
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach na terenach 
wiejskich prowadzonych przez gminę, przysługuje nauczycielski dodatek wiejski w wysokości 10% 
jego wynagrodzenia zasadniczego.  

 

§ 37 
 

Prawo do dodatku określa szczegółowo art. 54 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela.  
 

§ 38 
 

W przypadku zbiegu prawa do dodatków mieszkaniowego i wiejskiego nauczycielowi 
spełniającemu wymagane warunki przysługują oba te dodatki.  
 
 

Rozdział IX 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 39 
 

1. Niniejszy regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach,               dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice, obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. 

2. Postanowienia regulaminu mogą być zmieniane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 
3. Regulamin ustalono w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, 

działającymi na terenie Gminy Sułkowice – NSZZ „Solidarność” oraz ZNP. 
4. Obowiązek zapoznania nauczycieli z niniejszym Regulaminem spoczywa na dyrektorze 

szkoły. Nauczyciel potwierdza podpisem fakt zapoznania się z Regulaminem. 
 

 



          Załącznik  nr 1 do Regulaminu wynagradzania
    nauczycieli stanowiący załącznik do 

Uchwały Nr XXXI/241/09  
Rady Miejskiej w  Sułkowicach 

     z dnia 26  marca 2009r. 
 

 

 

Tabela dodatków funkcyjnych 

 

 
Dyrektor  od 21 do 30 oddziałów 

 

 
800 

 
Dyrektor 12-20 oddziałów 

 

 
700 

 
Dyrektor 6-11 oddz. 

 

 
600 

 
Dyrektor 3-5 oddz. 

 

 
500 

 
Poniże j 3 oddz. 

 

 
400 

Zastępcy dyrektora :  
Zastępca od 21 do 30 oddziałów 

Zastępca 12-20 oddz. 
 

 
550 
450 

 
Wychowawstwo 

 

 
110 

 
Opiekun stażu 

 

 
30 

 

 


