
        
UCHWAŁA Nr VII/57/11 
Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych 

składników wynagrodzenia. 
 

 
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

      § 1 
W Uchwale Nr XXII/ 147 / 2009 r. z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom 

dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także 

niektórych innych składników wynagrodzenia ( Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 32, 

poz.569) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

  „§ 3 Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi niezależnie od stopnia jego  

   awansu zawodowego, w zależności od osiąganych wyników i jakości pracy nauczyciela, który  

   wyróżnił się następującymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi, opiekuńczymi  

   lub osiągnięciami z obszaru pomocy psychologiczno- pedagogicznej: 

1) prowadził dodatkowe zajęcia z uczniami, 

2) przygotował uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i 

zawodach sportowych, w których osiągnęli wyróżniające wyniki (finaliści i laureaci) lub 

prowadził zajęcia terapeutyczne efektywnie wspierając rozwój dzieci i młodzieży, 

3) opracował i realizował własne programy autorskie, lub innowacje pedagogiczne w 

zakresie kształcenia i wychowania, 

4) prowadził lekcje w ramach hospitacji diagnozujących i inne zajęcia otwarte, w tym 

zajęcia z uczniami, rodzicami, nauczycielami lub pracownikami instytucji pomocniczych, 

5) podejmował działalność innowacyjną i nowatorską,  
6) organizował imprezy promujące szkołę w środowisku i regionie, 

7) przejawiał dużą aktywność w pracach rady pedagogicznej, a szczególnie w prowadzeniu 

wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

8) systematycznie w sposób nowatorski dba o rozwój swojego warsztatu pracy- w tym 

pracowni przedmiotowej, gabinetu terapeutycznego, biblioteki, świetlic, 

9) pełnił dodatkowe funkcje związane z realizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego 

lub organizacyjnego (np. przewodniczącego zespołu przedmiotowego, opiekuna 

samorządu uczniowskiego lub organizacji młodzieżowej), 

10) wykonywał inne czynności w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych specyficznych dla danego przedmiotu lub pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej nie wymienionych w pkt 1-9.” 

 

 

 



 

    2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„ § 7      

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 25% jego 

wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być okresowo podwyższony do łącznej 

wysokości nie wyższej niż 50% jego wynagrodzenia zasadniczego za szczególne 

osiągnięcia i zaangażowanie w pracy na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy. 

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, któremu powierzono funkcję wicedyrektora 

szkoły nie może być wyższy niż 45% jego wynagrodzenia zasadniczego. 

4. Dodatek motywacyjny dla wicedyrektora może być okresowo podwyższony do łącznej 

wysokości nie wyższej niż 60% jego wynagrodzenia zasadniczego za szczególne 

osiągnięcia i zaangażowanie w pracy na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy. 

5. Dodatek dla nauczyciela, któremu powierzono funkcję dyrektora szkoły, nie może być 
wyższy niż 60 % jego wynagrodzenia zasadniczego. 

6. Dodatek motywacyjny dla dyrektora może być okresowo podwyższony do łącznej 

wysokości nie wyższej niż 75% jego wynagrodzenia zasadniczego za szczególne 

osiągnięcia i zaangażowanie w pracy na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy. 

7. Dodatki motywacyjne mogą być przyznane nauczycielom w ramach środków 

przyznanych przez organ prowadzący w roku budżetowym nie niższych niż 5% 

planowanego funduszu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. 

8. Środki, o których mowa w ust. 7 zwiększa się o środki przeznaczone na dodatek 

motywacyjny dla dyrektora szkoły.” 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

         Powiatu Opolskiego 

 

         Stefan Warzecha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


