
UCHWAŁA NR XII/101/2019
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIV/185/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 
21 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., 
poz. 506) art. 30 ust. 6, 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela 
(Dz.U. z 2018r., poz. 967 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 
2019 roku (Dz.U. z 2019r., poz. 1587) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXIV/185/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku  Regulamin wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzew wprowadza się 
następujące zmiany:

1. Skreśla się §1 pkt 5.

2. §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - 
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz. 967 z późn.zm.) ”.

3. §2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela ”.

4. Skreśla się §3 pkt 1.

5. §3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli określa odpowiednie 
rozporządzenie MEN ”.

6. §4 otrzymuje brzmienie: „W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych 
warunków, o którym mowa w rozporządzeniu oraz w §5 niniejszego regulaminu, nauczycielowi, w tym 
nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, jest przyznawany dodatek 
motywacyjny ”.

7. Skreśla się §5 pkt 4c.

8. §6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły lub 
przedszkola. Dla dyrektora szkoły i przedszkola dodatek motywacyjny przyznaje Wójt Gminy uwzględniając 
strukturę organizacyjną placówki ”.

9. §6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się fundusz z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne ”.

a) dla nauczycieli - 7,5% wynagrodzenia zasadniczego,

b) dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych dodatek motywacyjny przyznaje się w następującej 
wysokości:

1) od 400 zł do 800 zł miesięcznie dla dyrektorów placówek oświatowych,

2) od 300 zł do 600 zł miesięcznie dla wicedyrektorów placówek oświatowych. Dla stanowisk kierowniczych 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli:

Lp.                                Stanowisko          Miesięczna kwota dodatku
1. dyrektor szkoły liczącej do 10 oddziałów 1.000 zł - 1.500 zł
2. dyrektor szkoły liczącej powyżej 10 oddziałów 1.200 zł - 2.000 zł
3. dyrektor przedszkola do 6 oddziałów    900 zł - 1.300 zł
4. dyrektor przedszkola powyżej 6 oddziałów 1.100 zł - 1.500 zł
5. wicedyrektor w szkole lub w przedszkolu 50% dodatku funkcyjnego dyrektora 

placówki

10. §7 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom z tytułu 
wykonywania zadań:
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a) opiekuna stażu - 60 zł miesięcznie

b) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym w przedszkolu i szkole podstawowej - 110 zł,

c) wychowawca klasy w szkole podstawowej - 300 zł.

11. Skreśla się §7 pkt 4c.

12. Skreśla się §12 pkt 7.1e.

13. Skreśla się §13 w bzmieniu określonym w uchwale.

14. Dodaje się §14, który otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczniami 
wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach „zielonych szkół ”nie więcej jak 4 godziny dziennie 
przez cały czas trwania zajęć - płatne z jego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Nauczycielom sprawującym opiekę z tytułu uczestnictwa w wycieczkach szkolnych jednodniowych 
nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Należne nauczycielowi wynagrodzenie za ten czas ustala się 
w wysokości takiej, jakie otrzymałby gdyby w tym czasie pracował.

3. Jeżeli wycieczka, olimpiada, konkurs przedmiotowy, inna działalność opiekuńczo - wychowawcza, 
wypada w dzień wolny od zajęć, dyrektor przydziela nauczycielowi 4 godziny ponadwymiarowe za każdy 
dzień wolny od zajęć i płatne z wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

4. W przypadku gdy wycieczka jest dłuższa niż jeden dzień, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie 
takie jak za „zielone szkoły ””.

§ 2. Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 września 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Stawczyk
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