
Zał�cznik Nr 2 
do Uchwały Nr XV / 135 / 2007  
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 28 listopada 2007 roku  

 
 

Okre�laj�cy wysoko�ci stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli oraz 
szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku. 

 
 

§ 1. 
 

Nauczycielom, którym powierzono w szkołach i przedszkolach stanowiska 
kierownicze  przysługuje  dodatek  funkcyjny  w  wysoko�ci  okre�lonej  w  poni�szej  tabeli : 
 

Tabela stawek dodatków funkcyjnych: 
 
  

          Miesi�cznie   w   %    
wynagrodzenia      zasadniczego 

 
Lp. 

      
         Stanowiska kierownicze 
         od 

 
        do 

      Przedszkola 
a) dyrektor przedszkola czynnego do 

5 godzin dziennie 

 
 
          10% 

 
 
         30% 

b) dyrektor przedszkola czynnego 
ponad 5 godzin dziennie 

 
          15% 

 
         40% 

1. 
 
 
 

c) wicedyrektor           10%          30% 
      Szkoły Podstawowe i Gimnazja 
       dyrektor szkoły : 

a) do      8          oddziałów 

           
 
          15% 

 
 
         35% 

      9 –   12          oddziałów           20%          40% 
    13 i wi�cej       oddziałów           25%          50% 
b) wicedyrektor szkoły           15%          35% 

 2. 

c) kierownik �wietlicy           10%          15% 
 

§ 2. 
 

Wysoko�� dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Burmistrz Miasta w granicach 
stawek okre�lonych w tabeli uwzgl�dniaj�c mi�dzy innymi wielko�� placówki, jej warunki 
organizacyjne oraz liczb� stanowisk kierowniczych w placówce. 

 
§ 3. 

 
Wysoko�� dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów, osób zajmuj�cych inne 

stanowiska kierownicze oraz osób wymienionych w § 4 niniejszego zał�cznika ustala 
dyrektor placówki. 
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§ 4. 
  
Dodatek funkcyjny przysługuje równie� nauczycielowi  z tytułu wykonywania zada� : 
a) opiekuna sta�u w wysoko�ci 50 zł. miesi�cznie za ka�dego nauczyciela 

sta�yst�, powierzonego opiece; 
b) wychowawstwo klasy w wysoko�ci 90 zł. miesi�cznie; 
c) wychowawstwo grupy przedszkolnej w wysoko�ci 70 zł. miesi�cznie; 
d) doradcy metodycznego 40 zł. miesi�cznie; 
e) nauczyciela konsultanta 40 zł. miesi�cznie. 
    

§ 5. 
 

Prawo do dodatku, o którym mowa w § 1 i § 4 powstaje od pierwszego dnia   miesi�ca 
nast�puj�cego po miesi�cu, w którym nast�piło powierzenie nauczycielowi stanowiska 
kierowniczego lub zadania, a je�li powierzenie nast�piło od pierwszego dnia miesi�ca, od 
tego dnia. 
 

§ 6. 
 

Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego 
stanowiska kierowniczego lub wykonywania zada�, za które przysługuje dodatek. 
 

§ 7. 
 

Dodatek funkcyjny zwi�zany ze stanowiskiem kierowniczym przysługuje równie� 
osobie, której powierzono odpowiednie obowi�zki w zast�pstwie innej osoby, je�li jej 
nieobecno�� w pracy przekracza 5 miesi�cy.  
 

§ 8. 
 

Dodatek  funkcyjny  nie  przysługuje  w  okresie  nie  usprawiedliwionej  nieobecno�ci  
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje 
wynagrodzenie  zasadnicze  oraz  od  pierwszego  dnia  miesi�ca  nast�puj�cego  po miesi�cu,  
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowi�zków, do których jest 
przypisany ten dodatek, a je�li zaprzestanie pełnienia obowi�zków nast�piło od pierwszego 
dnia miesi�ca, od tego dnia. 
 

§  9. 
 

Dodatek funkcyjny wypłaca si� z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.  
 
                                                           § 10. 
 
Do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku z funduszu 

ubezpiecze� społecznych wlicza si� nast�puj�ce dodatki funkcyjne: 
a) funkcje kierownicze w placówkach ( dyrektor, wicedyrektor ); 
b) opiekun sta�u: 
c) wychowawstwo klasy i grupy przedszkolnej: 
d) doradca metodyczny; 
e) nauczyciel – konsultant. 


