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REGULAMIN  

przyznawania dodatków motywacyjnych dla 

nauczycieli  

  

        

  

  

  

  

  

Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych określa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016r.( Dz.U.  z 2016r. 

poz.1029) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego   

oraz wynagrodzenia za pracę  w dniu wolnym od pracy oraz uchwała Rady Powiatu   

w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2016r.    
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Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego  

§ 1  

Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycielowi za:  

1. Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, a w szczególności:  

a) Uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków 

pracy nauczyciela dobrych i bardzo dobrych osiągnięć dydaktyczno-

wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, 

efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, 

olimpiadach itp.  

b) Umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we 

współpracy z ich rodzicami,  

c) Pełne  rozpoznanie  środowiska  wychowawczego  uczniów, aktywne                    

i efektywne działano na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;  

d) Dbałość o czystość pomieszczeń, ład i porządek w klasie, pracowni i jej 

otoczeniu, w ogródkach dydaktycznych, rejonach parku szkolnego i na 

terenach prac dyplomowych,  

e) Przestrzeganie dyscypliny pracy, BHP, regulaminów porządkowych itp.  

2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem 

kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:  

a) Systematyczne i efektywne przygotowanie przydzielonych obowiązków,  

b) Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,  

c) Dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy 

dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,  

d) Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,  

e) Rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,  

f) Wykonywanie innych czynności podnoszących jakość pracy jednostki.  

3. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa 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 komisjach przedmiotowych i innych,  

c) Czynny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, szkoleniowej, 

konferencjach metodycznych i naukowych oraz innych spotkaniach szkolnych,  
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d) Opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami 

uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,  

e) Prowadzenie szkolnych kół zainteresowań,  

f) Tworzenie i stałe wzbogacanie własnych warsztatów dydaktycznych, 

gromadzenie pomocy naukowych,  

g) Prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności             

w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

h) Aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.  

§ 2  

W ramach czasu pracy nauczyciel jest zobowiązany realizować:  

1) Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z 

uczniami (na terenie szkoły), wychowankami (na terenie szkoły i internatu) 

albo na ich rzecz, zgodnie z przydziałem czynności (wg harmonogramu 

organizacji roku szkolnego) oraz dodatkowe zadania wynikające ze statutu 

szkoły,  

2) Statutowe zadania szkoły tj. np.: wychowawstwo klasy, współpraca z 

uczniami, rodzicami, nauczycielami uczącymi w klasie, z radą  

pedagogiczną, itp. doraźne zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,  

3) Organizowanie uroczystości szkolnych (apele okolicznościowe, połowinki, 

studniówki itp.), konkursów  i innych zabaw dla młodzieży,  

4) Opracowanie i realizacja programów dydaktycznych wycieczek, rajdów, 

obozów itp.  

§3 1.  

Dodatki motywacyjne przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i 

nie dłuższy niż 6 miesięcy.  

2. Nauczycielom oraz pełniącym funkcję kierownicze z wyjątkiem dyrektora dodatek 

motywacyjny przyznaje dyrektor Zespołu Szkół (po zasięgnięciu opinii 

wicedyrektorów) w ramach posiadanych środków.   

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres jego przyznania, 

uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 1 i § 2 ustala 

dyrektor szkoły.  
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4. W uzasadnionych przypadkach (np.; nieprzestrzegania regulaminu pracy) dyrektor 

może odstąpić od przyznanego dodatku przed upływem okresu, na który został 

przyznany lub zmienić jego wysokość.  

5. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi po raz pierwszy – po 

roku pracy.  

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

§4  

Dyrektorzy są zobowiązani do informowania kadry nauczycielskiej o podziale środków 

przeznaczonych na dodatki motywacyjne w czasie rady pedagogicznej oraz 

umożliwienia dostępu nauczycieli do tych danych w miejscu, trybie, oraz czasie 

ustalonym przez dyrektora.  

§ 5  

1. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę              

w ramach posiadanych środków finansowych.  

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły nie pochodzi z puli dodatków 

wyliczonych z miesięcznych środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 3. 

Wysokość miesięcznych środków finansowych przeznaczonych na dodatki 

motywacyjne dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze z wyłączeniem 

dyrektora wylicza się mnożąc liczbę etatów nauczycieli na tych stanowiskach, 

przez kwotę 200 zł.  

4. Środki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla dyrektora szkoły  oraz innych 

nauczycieli na stanowiskach kierowniczych wlicza się w środki finansowe 

przeznaczone dla danej placówki.  

§ 6  

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

  

  

 


