
UCHWAŁA Nr XXXIII/197/09 
RADY POWIATU W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM  

 
z dnia 22 kwietnia 2009r. 

 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki 
 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 i art. 54 
ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Dz. U. z 2006r. 
Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, 
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 
1505 oraz z 2009r. Nr 1 poz. 1) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli, zasady przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświa-
towych dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki w brzmieniu stanowiącym załącznik 
numer 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
Powiatu Ostrowieckiego wymienionych w załączniku nr 2 przyjmowanej uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/168/08 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 grud-
nia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki. 
 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym oraz w jednost-
kach organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 2. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 23 kwietnia 2009 roku. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu: R. Mrugała 
 

Załączniki do uchwały Nr XXXIII/197/09 
Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim  
z dnia 22 kwietnia 2009r. 

 
Załącznik Nr 1 

 
Regulamin 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Ostrowiecki. 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1.1. Niniejszy Regulamin określa wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodat-

ków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i 
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Ostrowiecki. 

 
2. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrud-

nienia w danym roku, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. 
 



3. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i etatów prze-
liczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć. 
 

§ 2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli 
określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wyso-
kości 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 z 2005, poz. 181 z późn. zm.). 
 

§ 3. Zajęcia wychowawcze realizowane przez nauczycieli w porze nocnej określa rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 roku w sprawie realizowania przez nauczycieli 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz. U. Nr 52, poz. 550). 
 

§ 4. Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypła-
cania: 
1) dodatku motywacyjnego, 
2) dodatku funkcyjnego, 
3) dodatku za warunki pracy, 
4) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
5) wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe, 
6) innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 
7) nagród ze specjalnego funduszu nagród. 
 

II. Dodatek motywacyjny 
 

§ 5.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych 
osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: 
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich moŜliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych 

osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efekta-
mi egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp. 

2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami, 
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 

uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 
4) posiadanie wyróŜniającej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 
5) systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków, 
6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, 
7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urzą-

dzeń szkolnych, 
9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej, 
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń słuŜbowych, 
11) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
12) zaangaŜowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela 

a w szczególności: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 
b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych, 
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na te-

renie szkoły, 
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego do-

skonalenia zawodowego nauczycieli, 
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. 

 
2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następują-

ce kryteria: 
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły (placówki): 

a) przestrzeganie dyscypliny budŜetowej w oparciu o posiadane środki finansowe, 
b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego, 
c) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele 

szkoły, 



d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantują-
cym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły: 
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń, 
b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji za-

wodowych, 
c) polityka kadrowa, 
d) organizowanie konferencji szkoleniowych, 
e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli, 
f) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły, 
g) współpraca ze związkami zawodowymi, innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami; 

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły/placówki: 
a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kra-

ju, 
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymen-

tów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych, 
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wycho-

wawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagroŜeniom 
społecznym, 

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, 
e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizo-

wanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi, 
f) konstruktywna współpraca z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, 

4) właściwe kształtowanie relacji interpersonalnych w szkole (placówce). 
 

§ 6. Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczyciela - w 
wysokości od 2,7 % do 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, na etat przelicze-
niowy nauczyciela, a dla dyrektorów szkół od 5 do 30 % wynagrodzenia nauczyciela staŜysty. 
 

§ 7.1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o 
opracowane kryteria w wysokości do 30 % wynagrodzenia nauczyciela. 
 

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje się na czas określony, nie krótszy niŜ 2 miesiące 
i nie dłuŜszy niŜ 6 miesięcy. 
 

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje Zarząd Powiatu na okres 6 miesięcy w wy-
sokości do 50 % wynagrodzenia zasadniczego dyrektora. 
 

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora szkoły (placówki) moŜe być przyznawany wie-
lokrotnie w ciągu roku. 
 

§ 8.1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w 
danej szkole, zaś na stanowisku dyrektora okres ten moŜna skrócić do pół roku. 
 

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nie realizowania przez nauczyciela godzin dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z powodu przebywania nauczyciela na: 
a) urlopie dla poratowania zdrowia, 
b) zwolnieniu lekarskim dłuŜszym niŜ jeden miesiąc. 
 

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze dodatek motywacyjny nie przysługu-
je w okresie: 
a) przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, 
b) zwolnienia lekarskiego dłuŜszego niŜ jeden miesiąc. 
 

§ 9.1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor 
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat. 
 

2. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyj-
ny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły 
poprzedniej. 



 
§ 10. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

 
III. Dodatek funkcyjny 

 
§ 11.1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół (placówek) przyznaje Zarząd Powiatu, a dla wicedy-

rektorów i pozostałych osób zajmujących inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dy-
rektor szkoły (placówki). 
 

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje się za: 
1) warunki organizacyjne szkoły (placówki), m.in.: 

a) liczbę oddziałów, 
b) liczbę zastępców, 
c) zmianowość, 
d) liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła; 

2) efektywność funkcjonowania szkoły (placówki), m.in.: 
a) racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi, 
b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową, 
c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły, 
d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne) i ka-

drowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
e) przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły; 

3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu oraz osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach 
 

§ 12.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły (placówki), albo inne sta-
nowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły (placówki) przysługuje dodatek funkcyjny obliczany 
% na podstawie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł zawodowy 
magistra z przygotowaniem pedagogicznym, w wysokości określonej w poniŜej podanej tabeli: 
 

Tabela dodatków funkcyjnych 
 

Lp. Typy szkół (placówek), stanowiska kierownicze 
Wysokość % zasadniczego wynagrodzenia  

nauczyciela mianowanego 
od do 

1. Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów: 
a) dyrektor szkoły: 

- liczącej do 8 oddziałów, 
- liczącej od 9 do 16oddziałów, 
- liczącej od 17 do 25 oddziałów, 
- liczącej powyŜej 25 oddziałów, 

b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół), 
c) kierownik warsztatu szkolnego, 
d) kierownik szkolenia praktycznego, zastępca kierownika 

warsztatu szkolnego. 

 
 

25 % 
30 % 
35 % 
40 % 
20 % 
20 % 
15 % 

 
 

50 % 
55 % 
60 % 
70 % 
40 % 
45 % 
35 % 

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i MłodzieŜowy 
Ośrodek Socjoterapii: 
a) dyrektor 
b) wicedyrektor, kierownik internatu, kierownik warsztatu 

szkolnego, 
c) zastępca kierownika internatu, zastępca kierownika 

warsztatu, 

 
 

25 % 
15 % 

 
10 % 

 
 

50 % 
35 % 

 
20 % 

3. Bursa, internaty: 
a) dyrektor bursy, 
b) wicedyrektor bursy, 
c) kierownik internatu, 
d) zastępca kierownika internatu. 

 
15 % 
10 % 
10 % 
7 % 

 
40 % 
35 % 
25 % 
20 % 

4. Ognisko Pracy Pozaszkolnej: 
a) dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej 

 
10 % 

 
25 % 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 
a) dyrektor poradni, 
b) wicedyrektor poradni, 

 
15 % 
8 % 

 
45 % 
22 % 

 
2. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora szkoły (placówki) lub powierzono te obowiązki w zastępstwie. 
 



3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły (placówki) przysługuje wicedyrekto-
rowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa. 
 

§ 13.1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z 
tytułu: 
1) sprawowania funkcji opiekuna staŜu, w wysokości do 3 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

mianowanego za kaŜdego nauczyciela powierzonego opiece w okresie realizacji staŜu przez nauczy-
ciela, 

2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości od 3 do 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
ciela mianowanego. 

 
§ 14.1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 1 i 2 oraz w § 13 ust. 1, powsta-

je od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska 
kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeŜeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia mie-
siąca - od tego dnia. 
 

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 oraz w § 13 ust. 3, nie przysługują w okresie nie-
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które 
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji z 
innych powodów, a jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 
 

3. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 13 ust 1-2, nie wyłącza prawa do do-
datku, o którym mowa w § 12 ust. 1. 
 

IV. Dodatek za warunki pracy 
 

§ 15.1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie: 
1) praktycznej nauki zawodu: 

a) zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, w szkołach rolniczych i ogrodniczych 
- w wysokości 3 % wynagrodzenia zasadniczego, 

b) zajęć w lesie w szkołach leśnych 
- w wysokości 3 % wynagrodzenia zasadniczego, 

2) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (klasach) 
specjalnych 
- w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego, 

3) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego 
- w wysokości 15 % wynagrodzenia zasadniczego, 

4) zajęć dydaktycznych z dziećmi i młodzieŜą z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i 
znacznym oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieŜą z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu głębokim 
- w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego, 

5) praktycznej nauki zawodu - zajęć w szkole specjalnej 
- w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego, 

6) zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym (w tym w internatach) oraz MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii 
- w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego, 

7) badań psychologicznych i pedagogicznych zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z reali-
zacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z dziećmi i młodzieŜą 
niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami w zachowaniu, 
zagroŜonymi niedostosowaniem społecznym, uzaleŜnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w 
poradni psychologiczno-pedagogicznej 
- w wysokości 7 % wynagrodzenia zasadniczego, 

8) w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii, w przypadku gdy co najmniej 15 % wychowanków skierowa-
nych jest przez sądy powszechne w związku z popełnieniem czynu karalnego 
- w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego. 
 
2. Dodatek za trudne 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. 



Za okres urlopu dla poratowania zdrowia dodatek nie przysługuje. 
 

3. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w całości, jeŜeli nauczyciel realizuje w takich wa-
runkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono sta-
nowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w 
proporcjonalnej części, jeŜeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego 
wymiaru lub jeŜeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć. 
 

§ 16.1. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie: 
1) zajęć wymienionych w § 15 ust. 1 pkt 4, prowadzonych z dziećmi i młodzieŜą, których rodzaj i stopień 

niepełnosprawności został określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku Ŝycia (Dz. 
U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz 
prowadzonych z dziećmi i młodzieŜą powyŜej 16 roku Ŝycia, u których wystąpiło naruszenie sprawno-
ści organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, 
poz. 1328), 

2) zajęć w szkołach (klasach) specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysło-
wo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością, o któ-
rej mowa w pkt 1, a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko 
upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, Ŝe zajęcia dydak-
tyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole 
specjalnej, natomiast zajęcia wychowawcze według odrębnego programu wychowawczego opraco-
wanego przez wychowawcę, 
- w wysokości 10 % stawki godzinowej za kaŜdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć. 

 
2. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy w danym miesiącu prze-

pracowali co najmniej 40 godzin w takich warunkach. Dodatek nie ulega podwyŜszeniu, w przypadku gdy 
nauczyciel przepracował w warunkach uciąŜliwych więcej niŜ 40 godzin. 
 

3. Dodatek za uciąŜliwe warunki pracy przysługuje równieŜ w okresie niewykonywania pracy, za 
który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. 
Za okres urlopu dla poratowania zdrowia dodatek nie przysługuje. 
 

4. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (placówkach), przysługuje 
dodatek za uciąŜliwe warunki pracy na zasadach określonych w ust. 1. 
 

§ 17.1. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciąŜliwe warunki pracy 
przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyŜszego dodatku. 
 

2. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły (pla-
cówki), a dla dyrektora - Zarząd Powiatu. 
 

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 
 

V. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
 

§ 18.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza 
się, z zastrzeŜeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie 
z dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa 
odbywa się w warunkach trudnych uciąŜliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiąz-
kowego 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 na-
uczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w 
godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych) przez miesięczną liczbę godzin 
realizowanego wymiaru zajęć. 
 



3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnoŜąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 - 
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć do 1/2 godziny pomija się, a co najmniej 
1/2 godziny liczy się za pełną godzinę. 
 

§ 19.1. 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 uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy. 
 

2. 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 tygo-
dniach, 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 
1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysłu-
guje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie moŜe być jednak większa niŜ liczba godzin przydzielonych w 
planie organizacyjnym. 
 

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za fak-
tycznie zrealizowane i wypłaca się z dołu. 
 

VI. Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe 
 

§ 20.1. Za nadzorowanie i ocenę pisemnych prac dyplomowych z przygotowania zawodowego na-
uczycielowi przyznaje się wynagrodzenie jak za 3-10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo w zaleŜno-
ści od liczby prowadzonych i ocenianych prac. 
 

2. Za pracę w komisjach egzaminacyjnych przy egzaminach dojrzałości i maturalnych przyznaje się 
nauczycielowi wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe, naliczane w stosunku do średniej liczby 
godzin realizowanych przez nauczyciela. 
 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 wypłaca się w miarę posiadanych środków. 
 

VII. Dodatek mieszkaniowy 
 

§ 21.1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrud-
nionemu w wymiarze nie niŜszym niŜ połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole, połoŜonej na 
terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 5.000 mieszkańców, przysługuje nauczycielski dodatek 
mieszkaniowy uzaleŜniony od stanu rodzinnego, zwany dalej ,,dodatkiem”, wypłacany co miesiąc w wy-
sokości: 
1) dla 1 osoby - 4 %, 
2) dla 2 osób - 6 %, 
3) dla 3 osób - 8 %, 
4) dla 4 i więcej osób - 10 % 
średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczycie-
la. 
 

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamiesz-
kujących: 
1) małŜonka, 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 małŜonka dzieci do ukończenia 18 roku 

Ŝycia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończe-
nia 21 roku Ŝycia, 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małŜonka niepracujące dzieci będące 
studentami, do czasu ukończenia studiów wyŜszych, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 26 roku Ŝy-
cia, 

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów. 



 
3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący 

dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący doda-
tek - organ prowadzący szkołę. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzą-
cego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienaleŜnie pobrane przez nauczyciela świadczenie pod-
lega zwrotowi. 
 

4. Nauczycielowi i jego małŜonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu takŜe nauczycielem, 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. MałŜonkowie wspólnie wskazują pra-
codawcę, który będzie im wypłacał dodatek. 
 

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego 
lokalu mieszkalnego. 
 

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez 
wskazanego przez niego pracodawcę. 
 

7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach: 
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej słuŜby wojskowej; w 

przypadku gdy z nauczycielem powołanym do słuŜby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas 
określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ do końca okresu, na który umowa ta została zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach. 
 

8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek na-
uczycieli będących współmałŜonkami. 
 

9. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - organ prowadzący szkołę. 
 

10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złoŜo-
ny został wniosek o jego przyznanie. 
 

VIII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 
 

§ 22.1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dy-
daktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela. 
 

2. W budŜecie Powiatu Ostrowieckiego tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1 % pla-
nowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzą-
cego i dyrektorów szkoły, z czego: 
1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów, 
2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego. 
 

§ 23. Nagrody, o których mowa w § 22, są przyznawane w terminie do dnia 14 października kaŜde-
go roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda moŜe być 
przyznana w innym terminie. 
 

§ 24.1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty występuje: 
1) dyrektor szkoły - dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki 
2) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego - dla dy-

rektora szkoły. 
3) Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela moŜe wystąpić międzyzakładowa organizacja 

związkowa po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły/placówki. 
 

2. Wniosek o nagrodę dla nauczyciela powinien być pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedago-
giczną oraz podpisany przez dyrektora szkoły. 
 

3. Wniosek o nagrodę dla dyrektora szkoły podpisuje Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego. 



 
4. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać następujące dane kandydata do nagrody: 

1) imię i nazwisko, 
2) datę urodzenia, 
3) informację o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego, 
4) staŜ pracy pedagogicznej, 
5) nazwę szkoły, 
6) zajmowane stanowisko, 
7) otrzymane dotychczas nagrody, 
8) ocenę pracy pedagogicznej, 
9) uzasadnienie, w którym naleŜy zamieścić informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostat-

nich latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody. 
 

5. Wnioski rozpatrywane są przez komisję do spraw nagród, powołaną przez Zarząd Powiatu, w 
skład której wchodzą: 
1) przedstawiciel Komisji Edukacji Rady Powiatu. 
2) dwóch przedstawicieli Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiato-

wego, 
3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych reprezentujących nauczycieli. 
 

§ 25. Nagroda, o której mowa w § 22, moŜe być przyznana nauczycielowi, który przepracował w 
danej szkole co najmniej rok, posiada wyróŜniającą ocenę pracy pedagogicznej z ostatnich 5 lat oraz 
spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów: 
1) w okresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, prze-
prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdraŜania nowatorskich metod nauczania i wy-
chowania, opracowywania autorskich programów i publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawo-
dach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmioto-
wych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglą-
dach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi 
trudności w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, 
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności przez organi-

zowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotka-
niach, 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, 
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy, 
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej 

lub Ŝyciowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej 

wśród dzieci i młodzieŜy, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, or-

ganizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów 
patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieŜy, 

d) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub 
placówki z rodzicami, 

3) w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły/placówki, polegającej na: 
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, 
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawo-

dzie nauczyciela, 
c) współpracy z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, 
d) podejmowaniu działań zmierzających do pozyskiwania środków na zajęcia pozalekcyjne z budŜe-

tu państwa oraz funduszy unijnych. 
 



§ 26. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza 
się w jego teczce akt osobowych. 
 

§ 27.1. NiezaleŜnie od nagrody organu prowadzącego, nauczyciel moŜe otrzymać w danym roku 
nagrody: ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratora oświaty lub dyrektora szkoły. 
 

2. Nagroda dyrektora szkoły nie moŜe być wyŜsza od nagrody Starosty. 
 

3. Wysokość nagrody dyrektora wynosi do 100 % średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty. 
 

4. Wysokość nagrody Starosty wynosi do 200 % średniego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty. 
 

5. Kryteria i zasady przyznawania nagrody dyrektora, określa wewnętrzny regulamin szko-
ły/placówki opracowany w oparciu o zapisy działu VIII niniejszego Regulaminu. 
 

IX. Postanowienia końcowe 
 

§ 28.1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagro-
dzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za 
wychowawstwo klasy w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć 
 

2. Za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) wynagrodzenie wypłaca się według średniej urlopowej, 
ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pienięŜnego za urlop wypo-
czynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.). 
 

§ 29.1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w 
pracy a takŜe za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie. 
 

2. Stawkę za 1 dzień nie wykonywania pracy z przyczyn określonych w ust. 1 ustala się dzieląc 
wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30. 
 

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się mnoŜąc 
liczbę dni nie wykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 2. 
 

§ 30. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na 
który został ustalony plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć następuje z datą ustania sto-
sunku pracy z tym, Ŝe za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych 
zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy 
wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 
 

§ 31. Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związ-
ków zawodowych: 
1) Międzyzakładową Organizacją Związkową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

w Ostrowcu Św. 
 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA 

PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA 
27-400 Ostrowiec Św., os. Słoneczne 5A 

tel./fax. (0-41) 263-14-37 
NIP 661-10-65-492 

Przewodniczący 
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
Pracowników Oświaty i Wychowania 

 
mgr Ryszard Proksa 

 
2) Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowcu Św. 
 

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKEIGO 
Zarząd Oddziału 

os. Słoneczne 5A, tel. 041 263 13 74 
27-400 Ostrowiec Św. 

 

Prezes Oddziału 
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO 

w Ostrowcu Św. 
 

mgr Krzysztof Hapczyn 



 
Naczelnik Wydziału Edukacji, 

Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. 

Starosta Powiatu Ostrowieckiego 
 

Starosta 
mgr Waldemar Marek Paluch 

NACZELNIK 
Wydziału Edukacji, Kultury,  
Kultury Fizycznej i Turystyki 

 
mgr Maciej Kuszewski 

 

 
Załącznik Nr 2 

 
Jednostki organizacyjne Powiatu Ostrowieckiego w których stosuje się regulamin  

wynagradzania nauczycieli 
 
1. Zespól Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 19 
2. Liceum Ogólnokształcące Nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul Rosłońskiego 1 
3. Liceum Ogólnokształcące Nr III w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67 
4. Liceum Ogólnokształcące Nr IV w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. śeromskiego 5 
5. Zespół Szkół nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 33 
6. Zespół Szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os Słoneczne 45 
7. Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 2 
8. Zespól Szkół nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Mickiewicza 1 
9. Zespół Szkół w Bałtowie 
10. Zespół Szkół im prof. M. Raciborskiego w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 
11. Zespół Szkół w Kunowie, ul. Fabryczna 2 
12. MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67 
13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiego 8 
14. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. IłŜecka 31 
15. Bursa Szkolna w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczna 48 
16. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. śeromskiego 5 
17. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Pułanki 45 
 
 


