
UCHWAŁA NR XVI/92/2015
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 30 listopada 2015 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 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 
2015r., poz. 1515) art. 30 ust. 6, 10, 10a, art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 
2014r., poz. 191 z późn.zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2015r., Nr 68, poz. 1484 z późn.zm.) 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 § 3.

2. W § 6 zmianie ulega pkt 1 i 2, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły i 
przedszkola - organ prowadzący szkołę uwzględniając strukturę organizacyjną placówki. Przyznanie dodatku 
motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie 
finansowym szkoły.

§ 6. 2. Tworzy się fundusz z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne:

a) dla nauczycieli - 6% wynagrodzenia zasadniczego,

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

1) od 300 do 700 zł miesięcznie dla dyrektorów placówek oświatowych,

2) od 200 do 500 zł miesięcznie dla wicedyrektorów placówek oświatowych”.

3. W § 7 zmianie ulega pkt 3 i 4, który otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 3. Nauczycielom, którym powierzono w szkołach i placówkach stanowisko kierownicze przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli:

Lp. Stanowisko miesięczna kwota dodatku
1. dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 800 - 1.200 zł
2. dyrektor szkoły liczącej powyżej 8 oddziałów 1.000 - 1.500 zł
3. dyrektor przedszkola do 6 oddziałów 800 - 1.200 zł
4. dyrektor przedszkola powyżej 6 oddziałów 1.000 - 1.500 zł
5. wicedyrektor w szkole i przedszkolu do 50% dodatku funkcyjnego 

dyrektora.

§ 7. 4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom z tytułu wykonywania zadań:

a) opiekuna stażu - 40 zł miesięcznie,

b) wychowawca klasy w przedszkolu - 90 zł miesięcznie,

c) wychowawca klasy w szkole podstawowej:

- w oddziale do 15 uczniów - 100 zł miesięcznie,

- w oddziale powyżej 15 ucziów - 120 zł miesięcznie,

d) wychowawca klasy w gimnazjum - 150 zł miesięcznie,
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e) sprawowania funkcji doradcy metodycznego - 150 zł miesięcznie.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzew nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i ma zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 stycznia2016 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Stępień
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