
Projekt

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

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) w związku z art. 76 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203)

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 XXXVIII/259/09 
i Nr XLV/316/10 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wyodrębnia się środki finansowe na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 8% kwoty 

planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.”

2) § 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 – 150 złotych
- wychowawca oddziału przedszkolnego – 120 złotych

2. funkcja opiekuna stażu w wysokości – 50 złotych

3. funkcja doradcy metodycznego w wysokości – 300 złotych

3) § 7 Szczegółowy wykaz stanowisk, dla których przewidziane są dodatki funkcyjne oraz ich  wysokości 
określa tabela:”

Wyszczególnienie Miesięcznie w złotych
1. Dyrektor przedszkola 800 – 1 400
2. Dyrektor szkoły podstawowej, zespołu

do 10 oddziałów 1 000 – 1 700

3. Dyrektor szkoły podstawowej powyżej 10 oddziałów 1 200 – 2 000
4. Dyrektor liceum 1 200 – 1 700
5. Wicedyrektor szkoły 1 000 – 1 500
6. Kierownik świetlicy szkolnej 500 – 1 000 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia i ma zastosowanie od 01 września 
2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr ..............

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 25 września 2018 r.

W związku ze zmianami przepisów prawa oświatowego w wyniku reformy systemu oświaty,
polegającymi na przekształceniu sześcioletnich szkół podstawowych i zespołów szkół w ośmioletnie szkoły
podstawowe, likwidacją gimnazjów oraz zmianą przepisów ustawy Karta Nauczyciela w zakresie
wynagrodzenia nauczycieli wprowadzoną ustawą z dnia 27 pażdziernika 2017 roku o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) koniecznym jest dostosowanie regulaminu wynagradzania
nauczycieli do aktualnie obowiązujących przepisów.

W przedłożonym projekcie uchwały Rady Gminy następuje zmiana wysokości dodatku motywacyjnego
oraz dodatków funkcyjnych:

- za wychowawstwo klasy;

- dodatek funkcyjny dla stanowisk kierowniczych.

Taka zmiana da większą możliwość finansowego doceniania tych nauczycieli, którzy szczególnie
angażują się w pracę wychowawczą ze swoimi zespołami klasowymi i rozwiązują trudne problemy
wychowawcze. Jednocześnie będzie miała pozytywny wpływ na osiąganie w gminie średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Przedstawiona propozycja zmian regulaminu była uzgadniana ze związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli.

Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.
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