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UCHWAŁA NR VII/48/11
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Gnojno 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6a i art. 91 d pkt 
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz 
przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym 
od pracy (Dz.U. z 2005 r. nr 22, poz. 181 ze zm.) - Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę 
Gnojno, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXI/147/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 
2009 r., zmienionym uchwałą nr XL/187/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 marca 2010 r., wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. § 4 regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole przysługuje dodatek 
funkcyjny w następującej wysokości: 

- dyrektor szkoły - od 400 do 900 zł miesięcznie, 

- kierownik filii - od 200 do 400 zł miesięcznie. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę 
uczniów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk 
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, społeczne i środowiskowe, 
w jakich funkcjonuje szkoła, ustala: 

- Wójt Gminy dla dyrektora szkoły, 

- dyrektor szkoły dla kierownika filii.”.

2. § 5 regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny 
z tym, że nauczycielowi któremu powierzono: 

1) wychowawstwo klasy (do 20 uczniów w klasie) – w wysokości 45,00 zł; 

2) wychowawstwo klasy (powyżej 20 uczniów w klasie) – w wysokości 60,00 zł; 

3) funkcję opiekuna stażu – w wysokości 25,00 zł.”.

3. § 7 ust. 5 regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość dodatku za trudne warunki pracy, o których mowa w ust. 3 lit. a wynosi 5% stawki 
godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę.”.

4. § 7 ust. 6 regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość dodatku za uciążliwe warunki pracy, o których mowa w ust. 4 lit. a wynosi 10% stawki 
godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę.”.

§ 2. Pozostała treść regulaminu przyjętego uchwałą nr XXXI/147/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 
kwietnia 2009 r. nie ulega zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 
1 września 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Piotr Terlecki
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Uzasadnienie

         Organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, określa w regulaminie 
wynagradzania nauczycieli wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania tych 
dodatków. W związku ze zmianami organizacyjnymi w sieci szkół na terenie Gminy Gnojno, zaistniała 
konieczność uaktualnienia postanowień regulaminu wynagradzania nauczycieli. Powyższe zmiany 
zostały uzgodnione ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Gnojnie. 

W związku z tym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


