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REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO  

DLA NAUCZYCIELI W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA  

W DOBCZYCACH 

 

Podstawa prawna: 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r w sprawie 

wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2014 poz. 416) 

2. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 
mieszkaniowego, nagród , a także zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz 
godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez 
Gminę Dobczyce, wprowadzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXXIV/300/09 z 
dnia 17 marca 2009 roku 

 
§ 1 

1. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w Szkole Muzycznej 
I stopnia w Dobczycach określa ogólne zasady i warunki przyznawania w/w stawki 
w wymienionej szkole. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne tworzy się 
z odpisu 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 

 
§ 2 

1. Dodatek motywacyjny jest uznaniowy, przyznawany jest przez Dyrektora Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Dobczycach na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy i nie 
dłużej niż do końca roku kalendarzowego. 

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznawany jest w wysokości do 25% jego 
wynagrodzenia zasadniczego za podstawowe pensum zajęć dydaktycznych. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela ustala Dyrektor szkoły w granicach środków 
finansowych przeznaczonych przez Gminę na ten cel i  po uzyskaniu od nauczyciela 
pisemnego sprawozdania z działalności w szkole. Sprawozdanie składane jest przez 
nauczycieli co trzy miesiące razy w ciągu roku do 30 marca, 30 czerwaca,30 września i 30 
grudnia.  

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla Dyrektora ustala Burmistrz Miasta.   
5. Stawka dodatku motywacyjnego może być obniżana lub podwyższana w zależności od 

osiąganych wyników w pracy w granicach posiadanych środków. 
 
§ 3 

1. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazuje się nauczycielowi w formie 
pisemnej, najpóźniej 1 dzień przed kolejnym okresem, na który stawka jest przyznawana. 

2. Kopię decyzji włącza się do teczki osobowych, a drugą kopię przekazuje się do CUW przy 
Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce. 

3. Wypłata dodatku motywacyjnego odbywa się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 
 
 



§ 4 
1. Prawa do przyznania dodatku motywacyjnego nie mają nauczyciele, którzy : 
1) są nowozatrudnieni – przez okres przynajmniej 3 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia pracy, 
2) otrzymali kary porządkowe i dyscyplinarne przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty 

Nauczyciela przez okres przynajmniej 12 miesięcy licząc od daty udzielenia kary, 
3) przebywają na urlopach bezpłatnych, wychowawczych oraz dla poratowania zdrowia, 
4) ograniczają się do wykonywania obowiązków, za które otrzymują wynagrodzenie, 

  
§ 5 

Dodatek motywacyjny może otrzymać nauczyciel  po przepracowaniu co najmniej 3 miesięcy. 
 

§ 6 
Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły, otrzymuje dodatek 
motywacyjny z dniem powierzenia. 
 

§ 7 
Dodatek motywacyjny zawiesza się nauczycielowi, gdy: 

1. przebywa dłużej niż 1 miesiąc na zwolnieniu lekarskim, 
2. nauczyciel narusza dyscyplinę pracy, tj: 

       a. niepunktualnie rozpoczyna lekcje, 
       b. niezasadnie wychodzi z lekcji i pozostawia uczniów bez opieki, narażając ich       
niebezpieczeństwo, 
    3. często nie uczestniczy w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, 
    4. powtarzają się uzasadnione skargi rodziców na nauczyciela, jego postawę i metody pracy, 
    5. nauczyciel nie zrealizował zaleceń pohospitacyjnych, 
    6. dokumentacja prowadzona przez nauczyciela budzi zastrzeżenia dyrekcji, 
    7. nie respektuje zarządzeń dyrektora, regulaminów, procedur szkoły oraz innej dokumentacji     
obowiązującej w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach. 
 

§ 8 
KRYTERIA PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO 
Dodatek motywacyjny mogą otrzymać nauczyciele, którzy: 
1. W zakresie pracy dydaktycznej: 

1) osiągają wysoki poziom nauczania  potwierdzony przesłuchaniami półrocznymi 
i egzaminami promocyjnymi, 

2) przygotowują uczniów do warsztatów instrumentalnych, 
3) przygotowują uczniów do konkursów o zasięgu regionalnym, makroregionalnym 

i ogólnopolskim, międzynarodowym, 
4) systematycznie realizują program nauczania, 
5) w procesie dydaktycznym stosują nowości i innowacje pedagogiczne, 

2.  W zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej: 
1) prowadzą urozmaiconą działalność wychowawczą w klasie i w szkole np. wycieczki, 

konkursy, audycje, 
2) biorą czynny udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych, koncertów, audycji i innych 

imprez kulturalnych, 
3) dobrze znają warunki i potrzeby swoich wychowanków oraz dobrze organizują współpracę 

z rodzicami, 
3. W zakresie organizacji i dyscypliny pracy: 

1) systematycznie oceniają i weryfikują wiadomości i umiejętności uczniów, 



2) terminowo i bezbłędnie prowadza niezbędną dokumentację, 
3) podwyższają swoje kwalifikacje i aktywnie uczestniczą w doskonaleniu zawodowym, 
4) dbają o bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów, 
5) przestrzegają sumiennie dyscypliny i czasu pracy oraz punktualnie i terminowo rozpoczynają 

i kończą lekcje i zajęcia szkolne, 
6) pozyskują środki finansowe i sponsorów wzbogacając szkołę w nowe instrumenty i nowe 

pomoce dydaktyczne , 
7) tworzą pozytywny wizerunek szkoły w środowisku uczestnicząc w życiu kulturalnym Gminy( 

sami grają lub przygotowują uczniów do występów), 
8) współpracują z innymi organizacjami i instytucjami kulturalnymi na terenie Gminy i poza 

nią, 
9) opiekują się samorządem uczniowskim, 
10) udzielają się w pracach Komisji Rady Pedagogicznej, 
11) prowadzą lekcje otwarte, 
12) aktywnie udzielają się w realizowaniu innych statutowych zadań szkoły, współtworzą prawo 

szkolne, 
13) współorganizują konkursy o zasięgu szkolnym i pozaszkolnym, 
14) prowadzą księgę protokołów lub stronę internetową szkoły lub portal społecznościowy 

Facebook 
15) prowadzą kronikę szkoły, 

 
 

§ 9 
Wszelkie zmiany w treści niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym 
dla ich ustalenia i wymagają formy pisemnej. 
 

§ 10 
Regulamin wchodzi w życie 14 dni po jego ogłoszeniu. 

 
§ 11 

Rada Pedagogiczna została zapoznana z Regulaminem przyznawania dodatków motywacyjnych dla 
nauczycieli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Zarządzeniem dyrektora nr 14/2021 z dnia 9 
września 2021r. 

§ 12 
Traci moc Regulaminem przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w Szkole 
Muzycznej I stopnia w Dobczycach z dnia 26 kwietnia 2021 roku. 


