
UCHWAŁA NR XXIII.126.2020
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin określający wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą  moc:

1) uchwała Nr XXVII/222/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie 
określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój,

2) uchwała Nr XXX/198/2016 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Iwonicz-Zdrój,

3) uchwała Nr XV/70/2019 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

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

 

Przewodniczący Rady

Rajmund Boczar
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/126/2020

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 30 marca 2020 r.

Regulamin określający wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne

zastępstwa, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2215),

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć 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 wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r, poz. 416 z późn. zm.),

3) szkole – należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i przedszkola, dla których Gmina Iwonicz-Zdrój
jest organem prowadzącym,

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, dyrektora lub innego pracownika pedagogicznego
zatrudnionego na podstawie Karty Nauczyciela,

5) obowiązkowym wymiarze zajęć nauczyciela – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin, ustalony dla nauczyciela odpowiednio na podstawie art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 5c lub
art. 42 ust. 7 pkt 1 i pkt 3 Karty Nauczyciela.

§ 2. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Iwonicz-Zdrój.

Rozdział 2

Dodatek za wysługę lat

§ 3.1. Nauczycielom przyznaje się dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ustawy Karta
Nauczyciela.

2. Warunkiem przyznania dodatku za wysługę lat jest przedłożenie przez nauczyciela świadectw pracy lub
innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia uprawniające do dodatku, zgodnie z przepisami
§ 7 rozporządzenia.

Rozdział 3

Dodatek motywacyjny

§ 4.1. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości od 3% do 30% jego
wynagrodzenia zasadniczego.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie przez nauczyciela
szczególnych osiągnięć, zaangażowanie lub szczególnie efektywne wypełnianie zadań lub zajęć dodatkowych
takich jak:
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a) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzone wynikami klasyfikacji i egzaminów,
sukcesami w konkursach, zawodach, przeglądach czy olimpiadach,

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw
odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych
postaw moralnych i społecznych,

c) skuteczne przeciwdziałanie patologiom, uzależnieniom i agresji,

d) systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

f) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,

g) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, w tym zawodów
sportowych i wycieczek,

h) inicjowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

i) stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania oraz wprowadzanie innowacji pedagogicznych.

3. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
jeden rok szkolny.

4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przyznaje organ prowadzący, a dla nauczycieli dyrektor, po
spełnieniu warunków do jego uzyskania.

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, ustala się
z uwzględnianiem warunków określonych w § 4 ust. 2 oraz kryteriami związanymi z zarządzaniem szkołą lub
przedszkolem poprzez:

a) umiejętne stosowanie zasad współżycia społecznego, kreowanie twórczej i życzliwej atmosfery pracy,

b) stałe podnoszenie jakości pracy szkoły,

c) prowadzenie polityki finansowej i kadrowej zgodnie z obowiązującym prawem oraz przestrzeganie
dyscypliny finansów publicznych,

d) wymierne działania prowadzące do wzbogacenia majątku szkoły lub przedszkola, w tym pozyskiwanie
środków pozabudżetowych,

e) właściwa współpraca z otoczeniem szkoły, w tym organizacjami społecznymi, organizacjami
pozarządowymi, związkami zawodowymi pracowników oświaty, promocja szkoły w lokalnym środowisku.

Rozdział 4

Dodatek funkcyjny

§ 5.1. Określa się następującą wysokość stawek dodatku funkcyjnego:

a) dyrektorom – w wysokości od 20 do 60%,

b) wicedyrektorom – w wysokości od 15 do 30%,

c) dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – w wysokości od 5 do 10% otrzymywanego
wynagrodzenia zasadniczego.

2. Ustalając wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić wielkość szkoły,
jej strukturę i złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

3. Określa się następującą wysokość stawek dodatku funkcyjnego nauczycielom, którym powierzono:

a) wychowawstwo klasy, opiekuna oddziału przedszkolnego liczącego poniżej 20 uczniów lub dzieci
w kwocie 300,00 zł za jedną klasę lub oddział,

b) wychowawstwo klasy, opiekuna oddziału przedszkolnego liczącego od 20 i więcej uczniów lub dzieci
w kwocie 350,00 zł za jedną klasę lub oddział,
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c) funkcję opiekuna stażu nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego w kwocie 300,00 zł,

d) funkcję doradcy metodycznego w kwocie 300,00 zł.

4. Dodatek funkcyjny przyznaje się na czas sprawowania funkcji.

5. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż
i powierzoną danemu nauczycielowi.

6. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi
niezależnie od wymiaru czasu pracy.

7. W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego dodatku funkcyjnego nauczycielowi (dyrektorowi)
przysługuje prawo do każdego z tych dodatków.

Rozdział 5

Dodatek za warunki pracy

§ 6. Nauczycielom wykonującym pracę w warunkach trudnych, określonych w przepisach
§ 8 rozporządzenia, przyznaje się dodatek za warunki pracy za każdą godzinę realizowaną
w tych warunkach w wysokości:

a) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą o głębokim stopniu
niepełnosprawności intelektualnej – 15%,

b) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 10%
stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 6

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 7.1. Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i 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 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
ustalonego dla nauczyciela na podstawie odpowiednio art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 5c lub
art. 42 ust. 7 pkt 1 i pkt 3 Karty Nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa
w ust. 1, ustala się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczyciela, o którym mowa
w ust. 1 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.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się
nauczycielom na podstawie wykazów godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw przydzielonych
poszczególnym nauczycielom, sporządzanych przez dyrektora na koniec każdego miesiąca.

Rozdział 7

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 8. 1. Ustala się wysokość nagrody ze specjalnego funduszu nagród:

a) nagroda burmistrza – w wysokości do 2 500,00 zł,

b) nagroda dyrektora – w wysokości od 800,00 zł do 1 500,00 zł.

2. Nagrodę ze specjalnego funduszu nagród wypłaca się niezwłocznie po jej przyznaniu, jednak nie później
niż do końca miesiąca, w którym nagroda została przyznana.

3. Tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich
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osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych
zadań statutowych szkoły, sposób podziału środków na nagrody oraz tryb zgłaszania kandydatów do nagród
określa odrębna uchwała.
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