NAUCZYCIELE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
W roku szkolnym 2015/2016 we wszystkich typach szkół i placówek wychowania przedszkolnego
w województwie kujawsko-pomorskim pracowało 27,0 tys. nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty
nauczycielskie), tj. o 0,7% więcej niż poprzednim roku szkolnym. Większość nauczycieli pracowała
w miastach – 70,1% ogólnej liczby etatów. Spośród ogólnej liczby etatów w województwie 80,1%
realizowały kobiety.
W roku szkolnym 2015/2016 najwięcej nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim
pracowało w szkołach podstawowych (10,5 tys. pełnych etatów) oraz w gimnazjach (5,7 tys.). Kadra
dydaktyczna szkół ponadgimnazjalnych (łącznie z policealnymi) w roku szkolnym 2015/2016 liczyła
6,2 tys. nauczycieli (pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych, w przeliczeniu na pełne etaty).
Najliczniejszą grupę wśród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych stanowili nauczyciele techników
2,5 tys., tj. 40,3% pełnych etatów nauczycieli w szkół ponadgimnazjalnych. Drugą grupę stanowili
nauczyciele liceów ogólnokształcących 2,1 tys., tj. 33,7% pełnych etatów nauczycieli w szkół
ponadgimnazjalnych.
W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, odnotowano w województwie wzrost liczebny
kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych (o 0,5 tys. etatów, tj. o 5,6%). W gimnazjach w skali
roku nastąpił spadek zatrudnienia o 1,1%, a szkołach ponadgimnazjalnych spadek o 4,5%.
W placówkach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 pracowało 4,2 tys.
nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty nauczycielskie), tj. o 2,6% mniej niż przed rokiem. Największy
udział stanowili nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach (76,6%).
Biorąc pod uwagę zbiorowość nauczycieli według poszczególnych stopni awansu zawodowego
w województwie, większość kadry nauczycielskiej w roku szkolnym 2015/2016 stanowili nauczyciele
dyplomowani 14,4 tys., tj. 53,5% wszystkich etatów. Drugą grupę stanowili nauczyciele mianowani
(7,5 tys. etatów). Nauczyciele kontraktowi i stażyści liczyli odpowiednio 3,5 tys. i 1,0 tys., natomiast
nauczyciele bez stopnia awansu realizowali 0,6 tys. etatów. W porównaniu z poprzednim rokiem
szkolnym, odsetek nauczycieli dyplomowanych wzrósł o 1,3 p. proc., nauczycieli mianowanych zmalał
o 2,0 p. proc., a nauczycieli kontraktowych wzrósł o 0,1 p. proc.

Porównując strukturę zbiorowości nauczycieli w miastach i na wsi obserwuje się mniej etatów
nauczycieli dyplomowanych (o 8,8 p. proc.) w miastach niż na wsi, przy jednoczesnej przewadze etatów
nauczycieli mianowanych i kontraktowych – więcej odpowiednio o 8,7 p. proc i o 1,4 p. proc. na wsi niż
w miastach.

Jak wynika z odbywającego się cyklicznie co dwa lata badania Głównego Urzędu Statystycznego
dot. struktury według wynagrodzeń i zawodów, wynagrodzenia nauczycieli w województwie kujawskopomorskim systematycznie rosną. W październiku 2014 r. nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści
do spraw wychowania małego dziecka zarabiali przeciętnie 4246,31 zł brutto (wzrost w stosunku
do 2012 r. o 2,7%) zajmując 6 miejsce wśród województw pod względem wysokości wynagrodzenia w
tej grupie zawodów. Ósmą lokatę zajęli pracownicy skupieni w grupie Nauczyciele gimnazjów i szkół

ponadgimnazjalnych, którzy otrzymywali przeciętnie 4339,66 zł wynagrodzenia brutto (wzrost
o 2,1% ). Największy wzrost (o 4,8%) przeciętnych płac w odniesieniu do 2012 r. zanotowano
w przypadku grupy nauczycieli kształcenia zawodowego. Ich wynagrodzenia w październiku 2014 r.
wyniosły średnio 4147,48 zł brutto co ulokowało przedstawicieli tej grupy na 11 miejscu wśród
województw w Polsce.
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