
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 735 

Rady Miasta Konina 

z dnia 26 lutego 2014 roku 

w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 
placówkach oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Konin 
 
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą Karta Nauczyciela oraz 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, organ prowadzący szkołę, będący jednostką 
samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia określa dla 
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu m.in.: 

1. wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku za wysługę lat, 

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

3. wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 
4. sposób rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących 

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin i dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 
jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

 Dokonano szczegółowej analizy warunków pracy w szkolnictwie specjalnym 
i podwyŜszono dodatki za prace w trudnych warunkach.  

W § 5 ust. 2 wprowadzono następujące zmiany:  
1) prowadzenie praktycznej nauki zawodu w szkołach specjalnych - z 12 % na13 %, 
2) prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy - 

z 5% na12 %, 
3) prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieŜą upośledzoną 

umysłowo w stopniu głębokim - z 15% na 16 %, 
4) prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz zajęć rewalidacyjnych 

w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych - z 10% 
na 12 %, 

5) prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań 
logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieŜy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu, a takŜe udzielanie rodzicom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieŜy 
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach 
specjalistycznych - 5 %. 

 
Tym samym zaistniała konieczność przyjęcia uchwały, która będzie określała 

regulamin wynagradzania nauczycieli z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2014 r. 
Zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela w ramach odbytach spotkań, strony doszły do 
całkowitego porozumienia w zakresie przyjęcia ww. regulaminu.   

Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 
 /-/ Sławomir Lorek 

 


