
UCHWAŁA NR XLVII/314/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 27 czerwca 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, z póź. zm.) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2203, ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/219/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Wołczyn wprowadza się następujące zmiany:

1) podstawa prawna wymienionej uchwały otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela  (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1189, w brzmieniu określonym przez art. 76 ustawy z dnia 
27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych - Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. 2203), 
Rada Miejska w Wołczynie przyjmuje regulamin wynagradzania ustalający wysokość dodatków: za wysługę 
lat, motywacyjnego, za wyróżniającą pracę, funkcyjnego oraz za warunki pracy, obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości i warunków 
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Kwotę środków na dodatki motywacyjne w danym miesiącu ustala się w wysokości 3,5 % sumy 
wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych na etatach nauczycielskich ztwierdzonych w arkuszu 
organizacyjnym zespołu szkół, szkoły lub przedszkola na bieżący rok szkolny.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wysokość dodatku motywacyjnego przyznanego nauczycielowi nie może być niższa niż 100 zł 
miesięcznie w przeliczeniu na pełny etat.”;

4) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego nauczycielom i określaniu jego wysokości 
uwzględnia się:

1) realizację innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, określonych 
w art. 42 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, ze szczególnym 
uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających potrzeb i zainteresowań uczniów;

2) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, w tym:

a) osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzone wynikami klasyfikacji i egzaminów 
szkolnych,

b) udział uczniów w konkursach przedmiotowych na poziomie ponadgminnym,

c) kierowanie rozwojem uczniów uzdolnionych;

3) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, w tym:
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a) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki i ich 
rodzin,

b) przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom poprzez realizację odpowiednich 
programów szkolnych;

4) wprowadzanie innowacji pedagogicznych skutkujących pozytywnymi efektami w procesie kształcenia 
i wychowania;

5) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym 
zadaniem lub zajęciem;

6) ocenę pracy nauczyciela;

7) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem 
zawodowym;

8) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych wynikających z przyjętych przez organ prowadzący 
priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.”;

5) § 8 ust. 2 punkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) sprawowanie funkcji opiekuna stażu;”;

6) § 8 ust. 2 punkt 10) otrzymuje brzmienie:

„10) dbałość o mienie jednostki,”;

7) § 8 ust. 2 punkt 12) otrzymuje brzmienie:

„12) organizowanie uroczystości szkolnych, przedszkolnych i pozaszkolnych, a także imprez dla uczniów 
i wychowanków i z ich udziałem.”;

8) § 10 punkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) którym powierzono obowiązki dyrektora zespołu szkół, szkoły lub przedszkola na podstawie 
art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2017 roku, 
poz. 59, ze zm.),”;

9) § 10 punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) wyznaczonym na podstawie art. 68 ust. 9 tej ustawy, zastępującym dyrektora w czasie jego 
każdorazowej nieobecności trwającej dłużej niż siedem dni – od pierwszego dnia nieprzerwanego 
zastępstwa.”;

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny.”;

11) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Wicedyrektorom, kierownikom świetlic, wychowawcom, oraz nauczycielom sprawującym 
funkcje opiekuna stażu, wysokość dodatku funkcyjnego ustala i przyznaje dyrektor zespołu szkół, szkoły lub 
przedszkola.”;

12) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. Wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, wicedyrektorów i kierowników świetlic ustala 
się w stawkach określonych w tabeli nr 1.

- 
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 Tabela nr 1 Stawki dodatków funkcyjnych przyznawanych osobom na stanowiskach 
kierowniczych 

Lp Stanowisko kierownicze 
Stawka dodatku funkcyjnego (w procentach 

kwoty bazowej określanej corocznie dla 
nauczycieli w ustawie budżetowej)

1 2 3

1

Dyrektor przedszkola liczącego:
1) do 5 oddziałów, jeśli w przedszkolu utworzono 
stanowisko wicedyrektora;
2) 6 i więcej oddziałów, jeśli w przedszkolu 
utworzono stanowisko wicedyrektora;
3) do 5 oddziałów, jeśli w przedszkolu nie utworzono 
stanowiska wicedyrektora;
4) 6 i więcej oddziałów, jeśli w przedszkolu 
nie utworzono stanowiska wicedyrektora.

12 - 30

14 - 33

14 - 33

16 - 35

2
Wicedyrektor przedszkola liczącego:
1) do 5 oddziałów;
2) 6 i więcej oddziałów.

10 - 24
12 - 26

3

Dyrektor zespołu szkół liczącego łącznie:
1) do 12 oddziałów;
2) od 13 do 16 oddziałów;
3) 17 i więcej oddziałów.

28 - 45
32 - 50
40 - 60

4

Dyrektor szkoły podstawowej, liczącej:
1) do 5 oddziałów;
2) od 6 do 8 oddziałów;
3) od 9 do 12 oddziałów;
4) od 13 do 16 oddziałów;
5) 17 i więcej oddziałów.

21 - 33
23 - 37
26 - 41
30 - 45
35 - 50

6

Wicedyrektor jednostki organizacyjnej wymienionej 
pod lp. 3 i 4, liczącej 12 i więcej oddziałów:
1) w szkole podstawowej;
2) w zespole szkół, w którym utworzono jedno 
stanowisko wicedyrektora;
3) w zespole szkół, w którym utworzono dwa 
stanowiska wicedyrektora.

14 - 33
20 - 35

18 - 37

7

Kierownik świetlicy szkolnej w oświatowej jednostce 
organizacyjnej:
1) prowadzącej stołówkę z produkcją posiłków:
- poniżej 100 korzystających z dożywiania,
- 100 i więcej korzystających z dożywiania,
2) która nie prowadzi stołówki albo wydaje posiłki 
produkowane poza jednostką:
- poniżej 100 korzystających ze świetlicy,
- 100 i więcej korzystających ze świetlicy.

10 - 20
12 - 24

7 - 18
10 - 24

Uwagi do tabeli nr1:

1. Do liczby oddziałów ujętych w tabeli nr 1 wlicza się oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły 
podstawowe.

2. Kwoty dodatków funkcyjnych wyliczone na podstawie niniejszej tabeli zaokrągla się w górę do 
10 złotych.”;

13) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość dodatków funkcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono wychowawstwo klasy albo 
oddziału przedszkolnego lub sprawowanie funkcji opiekuna stażu, ustala się według stawek określonych 
w tabeli nr 2.
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- Tabela nr 2 Stawki dodatków funkcyjnych 

Lp Powierzona funkcja

Stawka dodatku 
funkcyjnego                          

(w procentach kwoty 
bazowej określanej 

corocznie dla 
nauczycieli w ustawie 

budżetowej)
1 2 3
1 Wychowawca oddziału przedszkolnego, liczącego do 15 wychowanków 3,0
2 Wychowawca oddziału przedszkolnego, liczącego ponad 15 wychowanków 3,5
3 Wychowawca klasy liczącej do 15 uczniów w szkole podstawowej 3,5
4 Wychowawca klasy liczącej od 16 do 20 uczniów w szkole podstawowej 4,0

5 Wychowawca klasy liczącej ponad 20 uczniów w szkole podstawowej, 
wychowawca klasy gimnazjalnej w roku szkolnym 2018/2019 4,5

6 Wychowawca klasy liceum 5,0
7 Opiekun stażu 3,2

Uwagi do tabeli nr 2:

1. Dodatek funkcyjny przysługuje opiekunowi stażu w podanej wysokości za sprawowanie opieki nad  
każdym stażystą - nie więcej niż dwoma.

2. Kwoty dodatków funkcyjnych wyliczone na podstawie niniejszej tabeli zaokrągla się w górę do 
pełnego złotego.”;

14) § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo w oddziale przedszkolnym przyznaje się jednemu 
nauczycielowi w kwocie określonej w poz. 1 lub 2 tabeli nr 2.”;

15) dotychczasową treść § 25 oznacza się jako § 25 ust. 1.

16) w § 25 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej albo nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od 
pracy, a także 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 Karty Nauczyciela lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, 
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o ¼, gdy nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu 
pracy ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny 
od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie, w takim tygodniu, 
nie może być większa, niż tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych w arkuszu 
organizacyjnym.”;

17) w  § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Udział nauczyciela w charakterze członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego nadzorującego 
przebieg egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 lub przebieg egzaminu ósmoklasisty 
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej jest realizacją zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych przypadających w dniach tych egzaminów.”;

18) § 30 ust. 1 punkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) osiąganie wymiernych efektów w pracy dydaktycznej (w szczególności udział uczniów w konkursach 
przedmiotowych oraz wysokie wyniki egzaminów przeprowadzanych w ostatnim roku nauki trzyletniego 
gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 oraz egzaminów ósmoklasistów przeprowadzanych 
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej);”;
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19) w § 30 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Nauczycielowi lub osobie pełniącej stanowisko kierownicze nagroda Burmistrza Wołczyna może być 
przyznana do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z powodu 
przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.”;

20) § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do dnia 31 sierpnia 2021 roku nauczyciele kontraktowi i mianowani, w tym zajmujący stanowiska 
kierownicze w zespole szkół, szkole lub przedszkolu, typowani do nagrody Burmistrza Wołczyna, winni 
posiadać ocenę pracy uzyskaną w ciągu ostatnich 5 lat szkolnych przed złożeniem wniosku.”;

21) w § 31 dodaje się ust. 3 – 6 w brzmieniu:

„3. Nauczyciele kontraktowi i mianowani, w tym zajmujący stanowiska kierownicze w zespole szkół, 
szkole lub przedszkolu, którzy rozpoczęli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed dniem 
31 sierpnia 2021 roku, typowani do nagrody Burmistrza Wołczyna po dniu 31 sierpnia 2021 roku, winni 
posiadać ocenę pracy uzyskaną w ciągu ostatnich 5 lat szkolnych przed złożeniem wniosku.

4. Nauczyciele kontraktowi i mianowani, w tym zajmujący stanowiska kierownicze w zespole szkół, 
szkole lub przedszkolu, typowani do przyznania nagrody Burmistrza Wołczyna po dniu 31 sierpnia 
2021 roku, winni posiadać ocenę pracy uzyskaną na zasadach określonych w art. 6a ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela w brzmieniu określonym przez art. 76 ustawy z dnia 
27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych - Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. 2203).

5. Do dnia 30 czerwca 2020 roku nauczyciele dyplomowani, w tym zajmujący stanowiska kierownicze 
w zespole szkół, szkole lub przedszkolu, typowani do nagrody Burmistrza Wołczyna, winni posiadać ocenę 
pracy uzyskaną w ciągu ostatnich 5 lat szkolnych przed złożeniem wniosku.

6. Nauczyciele dyplomowani, w tym zajmujący stanowiska kierownicze w zespole szkół, szkole lub 
przedszkolu, typowani do przyznania nagrody Burmistrza Wołczyna po dniu 30 czerwca 2020 roku, winni 
posiadać ocenę pracy uzyskaną na zasadach określonych w art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – 
Karta Nauczyciela w brzmieniu określonym przez art. 76 ustawy z dnia 27 października 2017 roku 
o finansowaniu zadań oświatowych - Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. 2203).”;

22) § 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Wołczyna z okazji Dnia Edukacji Narodowej składa się 
w Urzędzie Miejskim w Wołczynie w terminie od 1 do 15 września danego roku, a przyznawanych w innych 
terminach – co najmniej na 30 dni przed datą święta państwowego, z okazji którego może być przyznana 
nagroda.”;

23) § 35 punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) przyznawania i wypłacania: nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpraw 
z tytułu ustania stosunku pracy związanego z przejściem nauczyciela na rentę/emeryturę lub 
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, odpraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy z innej 
przyczyny, niż przejście na rentę/emeryturę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
w dniu 1 września 2018 roku, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak
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