
§ 8. 
1. Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły (placówki) albo inne 

stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły (placówki) i zatwierdzone przez 

organ prowadzący szkołę: 
 

Tabela dodatków funkcyjnych 

Lp. Stanowisko kierownicze Miesięcznie w zł 

1. Przedszkola: 

a) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie 

b) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie 

c) wicedyrektor 

 

290 – 700 

250 – 600 

200 – 450 

2. Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów: 

a) dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej: 

- do 300 uczniów w jednym typie szkoły 

- od 301 do 700 uczniów w jednym typie szkoły 

- od 301 do 700 uczniów w dwóch i więcej typach szkół 

- 701 do 1100 uczniów w jednym typie szkoły 

- 701 do 1100 uczniów w dwóch i więcej typach szkół 

- powyżej 1100 uczniów w jednym typie szkół 

- powyżej 1100 uczniów w dwóch i więcej typach szkół 

b) wicedyrektor 

 

 

450 – 1.000 

550 – 1.200 

550 – 1.400 

650 – 1.600 

650 – 1.600 

650 – 1.800 

1.000 – 1.800 

nie mniej niż 70% 

dodatku dyrektora 

3. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 

a) dyrektor 

b) wicedyrektor 

 

400 – 1.000 

nie mniej niż 70% 

dodatku dyrektora 

4. Inne placówki 

a) dyrektor centrum kształcenia praktycznego 

b) wicedyrektor centrum kształcenia praktycznego 

 

c) dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 

d) wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 

e) dyrektor wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-

wychowawczej 

f) wicedyrektor wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-

wychowawczej 

 

450 – 1.000 

nie mniej niż 70% 

dodatku dyrektora 

241 – 900 

nie mniej niż 70% 

dodatku dyrektora 

418 -800 

 

nie mniej niż 70% 

dodatku dyrektora 

5. Inne stanowiska kierownicze przewidziane w statutach szkół  

i placówek 

200 – 700 

 

2. Dodatek funkcyjny nauczycielowi z tytułu powierzenia wychowawstwa wynosi:  

w przedszkolu 100 zł a w szkole 130 zł. 

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu powierzenia: 

1) sprawowania  funkcji opiekuna stażu w odniesieniu do każdego nauczyciela 

odbywającego  staż – w wysokości 80 zł, 

2) powierzenia funkcji doradcy metodycznego – w wysokości 300 zł. 

 


