
Uchwała Nr XIV/219/2019 
Rady Miasta Kalisza 

z dnia 26 września 2019 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania 
i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”. 
 
 
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. 
91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. Nr 967 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. W „Regulaminie wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Miasto Kalisz” stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/107/2011 Rady 
Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu 
wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych prze Miasto Kalisz” (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 227, poz. 3637 ze zmianami) wprowadza się następujące 
zmiany: 
 
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach 
policealnych i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez 
Miasto Kalisz.”; 

 

2) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
  „5) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę (zespół szkół) lub 
placówkę (zespół placówek), dla której organem prowadzącym jest Miasto Kalisz;”; 

 

3) w § 7 uchyla się ust. 3;  
 

4) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
  „2. Środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół ustala się 
 w wysokości 20% - 25% kwoty planowanej na ich wynagrodzenia zasadnicze.”; 
 

5) w § 11 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
  „3) nauczycielowi za sprawowanie funkcji opiekuna stażu.”; 

 

6) § 12 otrzymuje brzmienie: 
  „§ 12. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w § 11 
ust. 1 i ust. 2 określa poniższa tabela: 
 

L.p. Stanowisko Miesięcznie 
w złotych 

1. Przedszkola: 
dyrektor przedszkola do 4 oddziałów 
dyrektor przedszkola 5 i więcej oddziałów 

 
500 - 1000 
540 - 1400 



2. 
 

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów: 
dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej: 
do 12 oddziałów 
od 13 do 24 oddziały 
od 25 i więcej oddziałów 

 
 

800 - 1800 
1000 - 2200 
1200 - 2500 

wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)  500 - 1000  
3. Inne placówki: 

dyrektor Szkoły Muzycznej 
dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 
dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 
dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

 
1000 – 2000 
1000 – 2000 
1000 – 2000 
800 – 1400 
800 - 1400 

wicedyrektor  500 - 1000 
4. kierownik – koordynator matury międzynarodowej, kierownik 

– koordynator kształcenia na odległość 
200 - 400 

5.  kierownik sekcji w szkole muzycznej, kierownik działu 
w MDK 
kierownik warsztatów szkolnych we wszystkich typach szkół, 
kierownik warsztatów CKUiP, kierownik praktycznej nauki 
zawodu, kierownik szkolenia praktycznego 

200 – 400 
 

300 – 700 

6. wychowawca klasy 
nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym 
wychowawca grupy świetlicowej, bursy szkolnej, specjalnego 
ośrodka szkolno - wychowawczego  
opiekun stażu 

300  
150 

40 – 60 
 

40 – 60”; 

              
7) w § 13 uchyla się ust. 5; 

 

8) w § 14 uchyla się ust. 2; 
 

9) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
  „1) Prawo do dodatku, o którym mowa w § 11 ust. 1 i ust. 2 powstaje od 
 pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 
 powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji opiekuna 
 stażu, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.”; 
 

10) w § 16 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
  „2) dyrektorowi szkoły – Prezydent Miasta Kalisza.”; 

 

11) w § 18: 
 a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
  „4. Dodatek za trudne warunki pracy, o których mowa w ust. 3 wypłaca się 
 w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w tych warunkach cały obowiązujący go 
 wymiar godzin.”, 
 b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
  „7. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole, 
 dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się proporcjonalnie do liczby godzin 
 przepracowanych w tych warunkach.”; 
 



12) w załączniku Nr 1 uchyla się w tabeli pkt 8. 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
 § 3. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z zastrzeżeniem, że dodatek funkcyjny, 
o którym mowa w § 12 Regulaminu pkt 6 tabeli dla „wychowawca klasy, nauczyciel 
opiekujący się oddziałem przedszkolnym” obowiązuje z mocą od 1 września 2019 r.  
 
 

   Przewodniczący 
           Rady Miasta Kalisza 

 /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr XIV/219/2019 

Rady Miasta Kalisza 
 z dnia 26 września 2019 r. 

 
 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania 
i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz”. 
 
 
Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) organ prowadzący określa dla nauczycieli w drodze 
regulaminu: 

1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz 
za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

3) wysokość i warunki wypłacania nagród. 
 
Obowiązujący „Regulamin wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Miasto Kalisz” stanowiący załącznik do uchwały Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej 
Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania 
i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych prze Miasto Kalisz” (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 3325) wymaga aktualizacji zapisów w związku ze 
zmianami w przepisach prawa oświatowego.  
Obowiązek dostosowania obowiązującego prawa lokalnego narzuca ustawa z dnia 
13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2019 r. poz. 1287) wprowadzająca dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania 
funkcji wychowawcy klasy w minimalnej kwocie 300 zł.  Środki na dodatki 
motywacyjne dla dyrektorów szkół zostały ustalone w wysokości 20% - 25% kwoty 
planowanej na ich wynagrodzenia zasadnicze. Zmianie uległy zakresy kwotowe 
dodatku z tytułu pełnienia funkcji wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 
    Prezydent  
                                                                                                                Miasta Kalisza 
                                                                                                                         /…/ 

Krystian Kinastowski 
 
 
 
 
 


