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UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA
z dnia

20)8r.

w sprawie regulamtnu okre ślaj ącego wysoko ś
ci stawek dodatków do, wynagrodzenia zasadniczego dla
nauczycieli oraz szczegó ł owych warunków przyznawania tych dodatkowi szczegó
ł owych warunków
obliczania i wyp łacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorabtych
zast ępstw
nauczycielom zatrudnionym w o światowych jednostkach organizacyjnych, dl których organem
prowadz ą cym jest Gmina Cieszyn
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,art.- 40 ust. I . i art. 41 ust, I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzą dzie gminnym Tekst jednolity: Dz, U. z 20)7 t poz. 1875
z pó źn, zin..) w zwi ązku z art. 30 ust. 6 i 6a
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z pó źn, zin.),
Rada Miejska Cieszyna postanawia:
I Uchwali-4 regulamin okre ślają cy wysokoSei stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
dla nauczycieli oraz szczegó łowych wzirunków przyznawania, tych dodatków i szczego
łowych warunków
obliczania i wyp łacania wynagrodzenia za godziny para
i godziny dora źnych zast ępstw
nauczycielorn zatrudnionym w o ś wiatowcach jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz
ącym
jest Gmina Cieszyn, stanowi ący załą cznik do uchwa ły.
* 2. Traci moc uchwa ł a nr XXX1/318/09 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 lutego 2009 -r. w sprawie
regulaminu wyp ł acania dodatków do wynagrodzenia i innych ś
wiadczefi nauczycielom przedszkoli, szkó ł
i schroniska m łodzieżowego, dla których organem prowadz ą cym jest
Gmina Cieszyn.
3. Wykonanie itchWa ły powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.
4, Uchwała wchodzi *zycie z dniem I wrze śnia 2018 r. po opublikowaniu w Dzienniku Urz
ędowym
Województwa ś ląskiego.
.
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Załą cznik do uchwa ły Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia

20 8 r.

Regulatnin okre ślają
cy wyskoki stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego:dla nauczycieli oraz
zczególowych warunków przyznawania tych dodatków Iszczególowych warunków ‚obliczania
i 'wypł acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora
ź nych zast ę pstw nauczycielom
zatrudnionym w o ś wiatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem
prowadz ącym jest
Gmina Cieszyn,

§
POSTANOWIENIA WST ĘP»:
Regulamin niniejszy stosuje si ę do nauczycieli zatrudnionych w szko ł
ach i placówkach o ś wiatowych, dla
których organem prowadz ą cym jest Gmina Cieszyn i okre śla:
1) Wysokość i szczegó ł
owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, za wys ługę lat.
2) Szczegó ł owy sposób obliczania i wyp ł
acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny
doraź nych zastę pstw.
2, Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole — rozumie si ę przez to przedszkole, szkol ę podstawow
ą i schronisko m łodzie żowe, dla których
organem prowadz ą cym jest Gmina Cieszyn,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze — rozumie si ę
przez to dyrektora i wicedyrektora przedszkola, szko ły
podstawowej i schroniska m łodzieżowego, o których mowa pkt 1,
3) nauczycielach — rozumie si ę
przez to nauczyciela, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w szkole, o której mowa w pkt 1.
4) Karcie Nauczyciela — rozumie si ę przez to ustaw ę
z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z pó źn. zm.),
5) Rozporzą dzeniu - nale ży rozumie ć przez to rozporz ą
dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spodu, wydane
na podstawie ad. 30 ust. 5, art 33 ust. 3 oraz ad. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela,
6) tygodniowym obowi ązkowym wymiarze godzin - nale ży
rozumie ć przez to tygodniowy obowi ązkowy
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 i 7 Karta Nauczyciela,
7) Burmistrzu — rozumie si ę Burmistrza Miasta Cieszyna.
2.
DODATEK MOTYWACYJNY
I. Dodatek motywacyjny przyznaje si ę nauczycielowi na czas okre ś
lony, nieprzekraczajacy roku
kalendarzowego, :Dodatek motywacyjny jest uznaniowy i w uzasadnionych przypadkach rnozna go obni żyć lub
podwy ższyć bez konieezno ści wypowiedzenia.,
2. Nauczycielowi oraz dyrektorowi mole by ć
przyznany dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych
okreś lonych w Rozporz ą
dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 Stycznia 2005 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 4l6 z pó żn zm.) w sprawie; wysoko ś
ci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za prac ę w dniu wolnym od pracy, oraz w wysoko ś
ci i na zasadach okre ślonyc,h w
2 Regulaminu,
3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów przyznawany jest w nast
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lanej dla nauczycieli corocznie w ustawie bud żetowej - dla nauczycieli,
1) do 40% kwoty bazowej okre ś
którym powierzono stanowiska kierownicze,
lanej dla nauczycieli corocznie w ustawie bud żetowej - dla nauczyeieli.
2) do 25% kwoty bazowej okre ś
ły zgodnie z zasadami okre ślonymi
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szko
w ust. 7.
ora, zgodnie z zasadami okre ślonymi w ust. 7 i 8, przyznaje
5. Dodatek motywacyjny dla wicedyrek ł
dyrektor szko ły;
ś lonymi w ust.8.
6. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje Burmistrz zgodnie z zasadami okre
7. Szczegółowe warunki przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego:
dnieniem
ś ci uzyskiwanie przez uczniów, z uwzgl ę
1) uzyskiwanie. osi ągnięć dydaktycznych, a w szczególno
ągni ęć edukacyjnych potwierdzonych wynikami
ich mo żliwoś ci oraz warunków pracy nauczyciela, osi ńczą cych etapy edukacyjne, albo sukcesami
klasyfikacji, efektami egzaminów i sprawdzianów ko
w olimpiadach, konkursach, zawodach, itp.;
ści:
2) uzyskiwanie osi ągni ęć wychowawczo-opiekuhczych, a w szczególno
zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó ł pracy z rodzicami,
- umiejętne i skuteczne rozwi ą
żnieniom,
czynne i sta łe przeciwdzia łanie agresji, patologiom i uzale
potrzebuj ących szczególnej pomocy i opieki,
- aktywne i efektywne dzia ł ania na rzecz uczniów
ł pracy z rodzicami i instytucjami świadcz ą cymi pomoc
z uwzgl ę dnieniem ich potrzeb, przy sta łej wspó
socjaln ą;
ł cenia i wychowania,
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkuj ą cych efektami w procesie kszta
programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
a w szczególno ś ci nowatorskich rozwi ązań
4) jakość ś wiadczonej pracy polegaj ącej na:
ę do przydzielonych obowi ązków,
a) systematycznym i efektywnym przygotowaniu si
b) podnoszeniu umiej ętno ś ci zawodowych,
c) wzbogacaniu w ł asnego warsztatu pracy,
powierzonych pomieszcze ń , pomocy dydaktycznych lub innych
d) dbałości o estetyk ę i sprawno ść
urządze ń szkolnych,
owym i terminowym prowadzeniu dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
e) prawidł
z polece ń służbowych,
f) rzetelnym i terminowym wywi ązywaniu si ę
g) przestrzeg,aniu dyscypliny pracy.
, o których mowa w art. 42. ust: 2 Karty Nauczyciela:
5) zaanga żowanie w realizacj ę czynnoś ci i zajęć
w organizowaniu imprez i uroczysto ś ci szkolnych,
a) inicjowanie, organizowanie i udzia ł
ach przedmiotowych i innych komisjach,
b) aktywny udzia ł w zespo ł
dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia łaj ącymi na terenie
c) opieka nad samorz ą
szkoły,
pozalekcyjnych i pozaszkotnych, z uwzgl ę dnieniem potrzeb
d) inicjowanie i sta ł e prowadzenie zaj ęć
i zainteresowa ń uczniów,
ń statutowych szko ły,
e) aktywny udzia ł w realizowaniu innych zada
,cych na rzecz rozwoju o ś wiaty w gminie,
f) działalno ść w organizacjach dzialaj ą
g) realizacja projektów edukacyjnych,
h) wspó łpraca ze szko ł ami w kraju i zagranic ą ,
zków zwi ą zanych z powierzonym stanowiskiem, a w
6) szczególnie efektywne wype ł nianie zada ń i obowią
lonych w ust. 7;
szczególno ści obowi ą zków kierowniczych okre ś
ki: I )94C 4 t 21)..555F4FF.4.90A3-C Ę71455035
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7) realizowanie w szkole zada ń edukacyjnych, a w szczególno ś
ci w zakresie edukacji regionalnej, zdrowotnej‚
doradztwa zawodowego i przedsi ębiorczoś ci,
8. Przy ustalaniu wysoko ś ci. dodatku motywaCyjnego dla dyrektorów szkól dodatkowo bierze si
ę pod
uwagę następuj ące kryteria:
I )1WOrzenie odpowiednich warunków do realizacji zada ń dydaktycznych, wychowawczych j opieku
ńczych
szkoły, w tym: praWid łowe. opracowanie arkusza organizacyjnego, dba
łość o bazę szko ły i odpowiednie
wyposaż enie w pomoce dydaktyczne oraz sprz ęt, sprawne organizowanie
działalnoś ci administracyjnej
oraz zapewnienie przestrzegania odpowiednich warunków bhp i ppo ż.;
2) dbało ść o jakość ś wiadczonej przez nauczycieli, pracy, w tym: przestrzeganie dyscypliny
pracy,.
podnoszenie kwalifikacji i umiej ętnoś ci zawodowych nauczycieli,
organizacja
dodatkowych
zaj ęć
pozwalaj ą cych na rozwój uczniów uzdolnionych oraz zagospodarowanie czasu
Wolnego;
3) umiejętne gospodarowanie ś rodkami finansowymi okre ś
lonymi w planach finansowych szko ły oraz
pozyskiwanie dodatkowych Środków, w tym z funduszy europejskich;
4) osiąganie przez uczniów szkoły sukcesów
edukacyjnych, artystycznych i sportowych;
5) realizacja przez nauczycieli szko ły nowatorskich metod. i dzia łań
, pozwalają cych osi ągać wymierne
sukcesy edukacyjne i wychowawcze;
6> aktywna wspó łpraca z organami miasta, ś
rodowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami dzia łającymi.
na rzecz dzieci i m łodzieży;
7) terminowo ść i prawid łowość w wykonywaniu zadah służbowych okre ś
lonych w zakresie czynno ści
obowią zkowych i, dodatkowych obj ę tych planem pracy lub dora źnie zleconych,
9. Koniecznym warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest przepracowanie w danej
szkole co najmniej 4 miesięcy.
DODATEK FUNKCYJNY
1. Dodatek funkcyjny przys ł uguje nauczycielowi, któremu powierzonO:.
I) stanowisko dyrektora - wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane

w statucie szko ły;

2) funkcję doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta;

3) funkcj ę wychowawcy klasy;
4) funkcj ę opiekuna sta żu nauczyciela realizuj ącego: awans zawodowy;
2. Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres pe łnienia funkcji Uprawniaj ącej do jego. otrzymania,
3. Wysoko ść dodatku funkcyjnego okre ś la poni:;:sza. tabela, ,przy czym wyliczone kwoty
Zaokrągla się do
pełnych złotych:
Lp.

Rodzaj funkcji
lub powierzonego stanowiska

Typ placówki

% kwoty bazowej

1.

Dyrektor

przedszkole
szkoł a podstawowa
schronisko mł odzieżowe

25-40
35-50
30-45

<-4

Wicedyrektor

wszystkie

od 10 do 60%
kwoty dodatku funkcyjnego
dyrektora

(4-;

Doradca metodyczny lub
nauczyciel konsultant
Wychowawca klasy

wszystkie

25

wszystkie

5

4.
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5.

wszystkie

Opiekun stażu

3.

że by ć zwiększony::
4. Okreś lony w ust. 3 dodatek funkcyjny dla dyrektora mo
ł,
oddziały — do 4 %kwoty bazowej za ka żdy oddzia
1) w przedszkolu prowadZą cym co najmniej 2
żdy oddzia ł,
2) w szkole podstawowej — do 2 % kwoty bazowej za ka
y intc,gracyjne — do 5 % kwoty bazowej..
3) w przedszkolu prowadz ącym oddział
y integracyjne, sportowe lob oddzia ły przedszkolne — do 8 %
4) w szkole podstawowej prowadz ącej oddział
kwoty bazowej.
klasę lub oddzia ł powierzony
5. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. I pkt 3 przys ługuje za ka żdą
nauczycielowi.
osobę odbywaj ącą staż ,
6. Dodatek funk.cyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 gzys ługujo za ka żdą
powierzon ą n auczyc ie tow i.
ów do dodatków., o których mowa w 3. ust I pkt I 4 prz.ysluguje prawo do
7. W przypadku zbiegu tytu ł
dodatku z każdego tytu łu,
ł y przysluguje równie ż osobie zast ępującej
8. Dodatek funkcyjny w wysoko ś ci ustalonej dla dyrektora szko c chyba, że osobą zas łę pujaca dyrektora
ą
dyrektora szkoty w czasie jego nieobecno ś ci przekraczaj ącej 1. miesi
jest wicedyrektor.
cy nauczycielowi z tyni:lu 1xjnwma funkcji opiekuna sta żu,
9. Dodatek furikcyj'ny przysluguj ą
uguje w okresie przerwy odbywania skizu przez nauczyciela, nad którym sprawowana jest opieka.
nie przys ł
żu przez nauczyciela.
Prawo do tego dodatku powstaje na nowo z dniem rozpocz ęcia kontynuacji, sta
osobie, której powierzono odpowiednie obowi ązki
10. Dodatek funkcyjny przys ługuje równie ż
.funkcyjnego, je ż eli jej nieobecno ść w pracy przekracza
w zastępstwie innej osoby, uprawnionej c ło dodatku
I miesiąc..
ł y ustala Burmistrz, a dla nauezyciela, w tym dla
11. Wysokość dodatku fUnkcyjnego dla dyrektora szko
ły.
wicedyrektora lub nauczyciela zajmuj ącego inne stanowisko kierownicze — dyrektor szko
§ 4,
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
liwych dla zdrowia warunkach pracy, okre ślonych
1, Nauczycielowi pracuj ą cemu w trudnych lub uci ąż
u dodatek za warunki pracy.
w Rozporz ądzeniu, przys ł uguje z t ęgo tytuł
liwych dla zdrowia warunkach pracy, ustaki si ę
2. Nauczycielowi pracuj ą cemu w trudnych lub uci ąż
dodatek w nast ępuj ącej wysoko ści:
ci 20% wynagrodzenia zasadniczego,
1) w trudnych warunkach — w wysoko ś
ci 25% wynagrodzenia zasadniczego.
2) w uciąż liwych warunkach -- w wysoko ś
z ust. 2 wyp łaca si ę w cało ści, jeżeli
3. Dodatek za warunki pracy, w wysoko ści okreś lonej zgodnie
zkowy wymiar godzin. Je żeli nauczyciel
nauczyciel realizuje w tiikieb warunkach tygodniowy obowi ą
ązkowego wymiaru godzin w warunkach, o których mowa w ust. 1,
nic realizuje tygodniowego obowi
proporcjonalnie
do wymiaru zatrudnienia lub czasu pracy w tych warunkach.
wysokość tego dodatku usta ł a się
ł uguje prawo do
4. W przypadku zbiegu prawa do dodatków, o których mowa w ust. 2, nauczycielowi przys
każdego z nich.
DODATEK ZA WYSLUGE LAT
ci 1% wynagrodzenia zasadniczego za
ługuje dodatek za wys ł ugę lat w wysokoś
I. Nauczycielom przys
acany
w
okresach
miesiccznych
od
czwartego
roku pracy. z tym ze dodatek nie mo że
każ dy rok pracy, wyp ł
przekroczy ć 20% wynagrodzenia zasadniczego.
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2. Dodatek za wysługę lat przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesi ąca kalendarzowego
następującego po miesi ącu, w którym „nauczyciel naby ł prawo do dodatku tub wy ższej stawki dodatku, JeLeli
nabycie prawa nast ąpiło w ciągu miesiąca.

6.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORA ŹNYCH
ZASTĘPSTW
1. Wynagrodzenie za jedn ą godzinę ponadwymiarow ą i godzinę dora źnego zast ępstwa oblicza si ę,
z zastrzeżeniem ust. 2, dziel ąc stawk ę wynagrodzenia zasi.idniczego (z uwzgl ędnieniem dodatku za warunki
pracy, jeś li, praca w godzinach ponadwymiarowych oraz dora źnego zastępstwa odbywa si ę w takich
warunkaeh) :przez miesi ęczną liczbę godzin tygodniowego .obowią zkowego wymiaru zaj ęć, ustalonego dla
i.od:zaju :zaj ęć dydaktycznych :, wychowawczych lub opieku ńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela lub dora źnego zastępstwa nauczyciela b ędą cą wynikiem"pomnozenia
tygodniowego obowi ązkowego wymiaru godzin przez 4,16 z zaokr ą gleniem do peł nych godzin w ten sposób,
ze czas zaj ęć do 0,5 godziny pomija si ę, a co najmniej 0,5 godziny liczy si ę za pełną godzin ę ,:
2. Dla nauczycieli realizuj ących tygodniowy obowi ązkowy wymiar zaj ęć na podstawie art, 42 ust: 4a Karty
Nauczyciela wynagrodzenie za godzin ę doraźnego zastępstwa: oblicza si ę, :dziel ąc przyznim ą nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za 'warunki. 'pracy, je żeli praca w godzinach
doraźnego zast ępstwa odbywa si ę w warunkach trudnych, uci ążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez
miesi ęczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zaj ęć będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego
obowią zkowego wymiaru ,godzin przez 4„16 z Zaokr ągleniem do peł nych godzin w ten sposób, że czas zajęć do
0,5 godziny pomija si ę , a co najmniej 0,5 godziny liczy si ę za peł ną godzinę .
3. Stawkę za godzinę doraźnego zastępstwa, realizowan ą przez nauczyciela niepel:nozaitrudnionego, oblicza
się z peł nej stawki. jego Wynagrodzenia zasadniczego.
4. Szkoła prowadzi rejestr liczby godzin ponadwymiarowych i godzin dora źnych zast ępstw
przepracowanych W danym miesi ącu przez poszczególnych nauczycieli.

7»
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie zmiany w Regulaminie wynagradzania nauczycieli i dyrektorów placówek: o światowych, dla
których organem prowadz ącym jest Gmina Cieszyn, mog ą być dokonywane wy łącznie w trybie
przewidzianym dla jego uchwalenia.
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