Nowe stawki wynagrodzenia dla nauczycieli
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W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiany wchodzą w życie wraz
z nowym rokiem szkolnym.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym
od pracy zostało opublikowane w piątek, 26 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1798.
Nowelizacja uwzględnia zmiany związane z nowowprowadzonymi zasadami awansu zawodowego
nauczyciela.
Zgodnie z nowowprowadzanym załącznikiem, stawki wynagrodzenia zasadniczego będą uzależnione od
stopnia awansu zawodowego i wykształcenia nauczyciela. I tak, nauczyciel z tytułem magistra i
przygotowaniem pedagogicznym zarobi co najmniej – 3424 zł jako nauczyciel początkujący; jako
mianowany – 3597 zł, zaś będąc nauczycielem dyplomowanym – 4224 zł.
Mniejsze stawki będą dotyczyć belfrów z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania
pedagogicznego; posiadających tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem
pedagogicznym; tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego; dyplom
ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, a także
posiadających inne wykształcenie. Minister określił tutaj minimalne stawki na kwoty, odpowiednio – dla
początkujących 3329 zł; mianowanych – 3425 zł; dyplomowanych – 3678 zł.
Dodatkowo, rozporządzenie wskazuje, że do uzyskania dodatku funkcyjnego będą uprawnieni również
nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż
na stopień nauczyciela mianowanego, o których mowa w art. 10 ust. 1–5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730), przez okres
sprawowania tej funkcji. Dodatek ten będzie obowiązywać do 31 sierpnia 2027 r.
Rozporządzenie uchyla również przepisy dotyczące minimalnych stawek wynagrodzenia dla nauczycieli,
którzy ukończyli kolegium teologiczne oraz tym, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów
zawodowych w wyższych szkołach nauczycielskich lub dyplomem uzyskania kwalifikacji w trybie
określonym w przepisach dotyczących egzaminu kwalifikacyjnego równoważnego wyższym studiom
zawodowym.
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie znowelizowanych przepisów Karty Nauczyciela. Przepisy
rozporządzenia zaczną obowiązywać od 1 września.
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