
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/195/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku, Nr 
XXXVIII/259/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 roku Nr XLV/316/10 Rady Gminy 

w Bogorii z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm.) i art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 1 i ust. 2, 
art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d, pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 2014 r., 
poz. 191, ze zm.) , oraz Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku 
w sprawie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w okresie 
wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Bogoria stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXX/195/09, Nr XXXVII/259/09 i Nr XLV/316/10 
wprowadza się następujące zmiany:

1) §6 pkt.3 otrzymuje brzmienie: „Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje 
dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:

1. - wychowawstwo klasy w szkole podstawowej – 100 zł

- wychowawstwo klasy w gimnazjum i liceum – 130 zł

- wychowawca oddziału przedszkolnego – 90 zł

2. funkcję opiekuna stażu w wysokości – 50 zł

3. funkcję doradcy metodycznego w wysokości – 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela - miesięcznie

2) w §6 pkt.4 po ust. 3 dodaje się:

- ust. 4 - W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki

- ust. 5 - Dodatek funkcyjny z tytułu opiekuna stażu przysługuje za każdego nauczyciela powierzonego 
opiece.

- ust. 6 - Dodatek funkcyjny z tytułu wychowawstwa w szkole przysługuje za każdą powierzoną klasę.

- ust. 7 - Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska, funkcji uprawniającej do jego pobierania, a jeśli powierzenie to 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie 
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które 
nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, funkcji uprawniającej do tego dodatku, a jeśli 
zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. Dodatek funkcyjny wchodzi do 
podstawy wymiaru zatrudnienia za czas choroby i zasiłku z funduszu ubezpieczeń społecznych. Dodatek 
funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia

3) §7 otrzymuje brzmienie: „Szczegółowy wykaz stanowisk, dla których przewidziane są dodatki funkcyjne oraz 
ich wysokość określa tabela:
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Lp. Wyszczególnienie Miesięcznie w złotych
Dyrektor przedszkola liczącego:

1. - 3 i więcej oddziałów 600 – 1 200

Dyrektor szkoły (zespołu) liczącego:

- do 6 oddziałów 600 – 1 200

- od 7 do 16 oddziałów 700 – 1 400

Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącego:
- od 7 do 16 oddziałów 550 – 1 100

Dyrektor zespołu szkół liczącego 17 i więcej oddziałów 800 – 1 600

2.

Wicedyrektor zespołu szkół liczącego 17 i więcej oddziałów 600 – 1 300

3. Kierownik świetlicy 300 – 700

4) §8 dodaje się:

- ust. 9 „Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu na 
koniec miesiąca”.

- ust. 10 „Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw ustala się jako 100% wynagrodzenia za jedną 
godzinę ponadwymiarową.

- ust. 11 „Wynagrodzenie za godziny ponadywmiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wchodzi do 
podstawy wymiaru wynagradzania za czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych.

5) W rozdziale VIII Przepisy końcowe w §12 po ust. 1a dodaje się:

- ust. 2 „Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni 
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego 
tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Dodatek ten przysługuje nauczycielom w pełnej wysokości, 
także za okres urlopu dla poratowania zdrowia chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.”

- ust. 2a. „Dodatek za wysługę lat wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01.09.2015 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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