
UCHWAŁA NR XII/93/2019
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.). Po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi

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 z dnia 31 marca 
2009 roku, Uchwały XXXVIII/259/09, VIII/74/2015, XL/350/2018, XLV/387/2018 wprowadza się następujące 
zmiany:

1) §6 pkt.3.1 otrzymuje brzmienie
„wychowawstwo klasy w szkole, oddziale przedszkolnym 300,00 zł”

2) §7 otrzymuje brzmienie

„§ 7. Szczegółowy wykaz stanowisk, dla których przewidziane są dodatki funkcyjne oraz ich  
wysokość określa tabela:”.

Lp. Wyszczególnienie Miesięcznie w złotych
1. Dyrektor zespołu szkół powyżej 15 oddziałów 800 – 3000
2. Wicedyrektor zespołu szkół powyżej 15 oddziałów 500 – 1700
3. Dyrektor zespołu szkół do 15 oddziałów 800 – 2000
4. Dyrektor szkoły podstawowej do 10 oddziałów 500 – 1700

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogorii.

§ 3. Uchwała ma zastosowanie do dodatków funkcyjnych należnych od dnia 1 września 2019 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy

Marek Marcinkowski
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/93/2019

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 30 wrezśnia 2019 r.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. ze zm.)
w art. 30 ust. 6 zobowiązuje organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe do ustalenia regulaminu
wynagradzania.

W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie Karta Nauczyciela od 1 września 2019 roku dodatek
funkcyjny za wychowawstwo musi wynosić minimum 300 zł. Dotychczasowe dodatki ustalone były
w wysokości 150 złotych (wychowawstwo klasy w szkole) 120,00 złotych (wychowawca oddziału
przedszkolnego).

Kolejna zmiana regulaminu obejmuje dodatki funkcyjne dla dyrektorów i wicedyrektorów. Obecne
zapisy w regulaminie nie są dostosowane do utworzonego od 1 września 2019 roku Zespołu Placówek
Oświatowych w Bogorii. W wykazie stanowisk, dla których przewidziane są dodatki funkcyjne brak jest
zapisu dotyczącego „dyrektora zespołu powyżej 10 oddziałów”. W nowo utworzonym zespole jest
35 oddziałów.

Zmiana została uzgodniona z zakładowymi organizacjami związków zawodowych.

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia uchwały zmieniającej.
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