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Wyższe dodatki dla nauczycieli. 
 

Nauczyciele zatrudnieni w powiatowych szkołach dostaną wyższe dodatki do pensji.                
Na podwyżce skorzystają głównie wychowawcy.  

Od dnia 3 lutego br. obowiązuje nowy regulamin przyznawania nauczycielom szkół                
i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego. Dodatki dla nauczycieli będą wyliczane procentowo od pensji 
zasadniczej nauczyciela mianowanego, więc jej podwyżka od razu podniesie całą wypłatę. 
 

Od czego zależy pensja nauczyciela  
 

Przede wszystkim od wykształcenia. Najwięcej zarabia nauczyciel z wykształceniem 
wyższym i przygotowaniem pedagogicznym. Potem - od stopnia awansu zawodowego.        
Im wyższy, tym i pensja wyższa.  

Do pensji podstawowej trzeba jednak doliczyć kilkanaście dodatków, które mogą 
stanowić nawet jedną trzecią całego wynagrodzenia. 

Wysokość pewnych dodatków określa ustawa Karta Nauczyciela, inne zależą od woli 
samorządów. Podstawowe to: stażowy (określony ustawą) - należy się po czterech latach 
pracy, wynosi 1 proc. pensji za każdy przepracowany rok (maks. 20 proc.); wiejski (określony 
ustawą) - za pracę w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców (10 proc. pensji zasadniczej). 
 
Dodatki samorządowe 
 
 

Pensję może podnieść też dodatek motywacyjny i funkcyjny (m. in. sprawowanie 
funkcji opiekuna stażu lub wychowawcy klasy) oraz dodatek za warunki pracy. Wysokość 
tych dodatków ustala samorząd w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Do tej pory ich 
wysokość była stała w danym roku - określona kwotowo. Zgodnie z nowym regulaminem 
dodatki będą wyliczane procentowo od pensji zasadniczej nauczyciela mianowanego, więc jej 
podwyżka od razu podniesie całą wypłatę.  

 
Porównanie wysokości dodatków 

Typ 
dodatku 

Powiat Wągrowiecki Miasto Poznań 
od 3 lutego 2010r. od 1 września 

2010r.* 
2010r. 2011r. 2012r. 

Wychowawca 
klasy 

133,62 zł 142,98 zł 105,00 zł 105,00 zł 155,00zł

Opiekun 
stażu 

66,81zł 71,49zł 50zł 50zł 75zł 

 
*Uwagi: wysokość dodatku w przypadku podniesienia o 7% (zapowiadanego przez MEN) minimalnej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego. 
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W negocjacjach z władzami powiatu brali udział przedstawiciele organizacji związkowych 
zrzeszających pracowników oświaty. 
 
Karolina Krenz  
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
 
 



ANALIZA WYSOKOŚCI DODATKÓW DO WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH           
W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WĄGROWIECKI 

L.P. 

NAZWA 
DODATKU  (UPRAWNIENI DO DODATKU) dla: 

WYSOKOŚĆ DODATKÓW w 2010r.      
   (w złotych) 

  
 

od 1 stycznia do  
2 lutego 2010r. 

 

od  
03 lutego 

2010r.        

 od 01.09.2010r. 
 
*Uwagi: wysokość dodatku 
w przypadku podniesienia o 7% 
(zapowiadanego przez MEN) 
minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela 
 mianowanego. 

 

do
da

te
k 

fu
nk

cy
jn

y 

  

1. nauczyciela - wychowawcy klasy  120 133,62 142,98 

        

2. opiekuna stażu  60 66,81 71,49 

3. 

do
da

te
k 

za
 p

ra
cę

 w
 tr

ud
ny

ch
 w

ar
un

ka
ch

 

nauczycielom praktycznej nauki zawodu szkół 
rolniczych - zajęć praktycznych w terenie z zakresu 

produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa 
170 178,16 190,64 

4. nauczycielom praktycznej nauki zawodu prowadzącym 
zajęcia w szkołach specjalnych 280 289,51 309,79 

5. nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w 
szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy 85 89,08 95,32 

       . 

6. nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w 
klasach łączonych w szkołach podstawowych 420 423,13 452,7.77 

7. 
nauczycielom prowadzącym zajęcia wychowawcze 
bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w 
specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych  

390 400,86 428,94 

8. 

nauczycielom oraz nauczycielom praktycznej nauki 
zawodu, prowadzącym zajęcia w szkołach specjalnych 

wchodzących w skład młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego 

1 000 1 002,15 1 072,35 

9. 

nauczycielom, psychologom i pedagogom 
prowadzącym zajęcia wychowawcze bezpośrednio z 
wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych 

1 250 1 269,39 1 358,31 



 

10. 

nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne 
w szkołach specjalnych wchodzących w skład 

młodzieżowego ośrodka socjoterapii  
 
 

445,40 476,60 

11. 

nauczycielom, psychologom i pedagogom 
prowadzącym zajęcia wychowawcze bezpośrednio 

z wychowankami lub na ich rzecz w 
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii  

  668,10 714,90 

12. 

nauczycielom prowadzącym badania psychologiczne i 
pedagogiczne w tym badania logopedyczne, 
udzielającym dzieciom i młodzieży pomocy 

psychologicznej, w tym pomocy logopedycznej, 
pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a 
także udzielającym rodzicom i nauczycielom pomocy 

psychologicznej związanej z wychowaniem  i 
kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach 

psychologiczno – pedagogicznych 

200 200,43 214,47 
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