
UCHWAŁA NR 28/IV/2011  

RADY GMINY NOWY DUNINÓW  

z dnia 17 lutego 2011 r.  

 

w sprawie zmiany do Uchwały Nr 228/XXX/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r. dotyczącej ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także

wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach 

Podstawowych oraz Gimnazjum w Nowym Duninowie 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr

142,poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,

z 2003r. Nr 80, poz.717. Nr 162, poz.1568/ oraz art. 30 ust.6 i 6a , art. 49 ust. 2, art. 54 ust.3 i 7 w związku z art.

91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela - tekst jednolity /Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674/

i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. 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 2005r. Nr 22, poz. 181) z późn. zm.,

uchwala się co następuje: 

§ 1. Zmienia się zapis § 2 i brzmienie § 5 w załaczniku nr 1 do uchwały 228/XXX/2010 w następujący sposób: 

1. w § 2 zdanie 1 otrzymuje brzmienie: Tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne ujęty w planie

budżetowym każdej szkoły, który stanowi: 

2. § 5 otrzymuje brzmienie: 

Dodatek funkcyjny 

Dodatek funkcyjny dla dyrektora wynosi odpowiednio: 

Dodatki funkcyjne dla dyrektorów przyznawane są przez wójta. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od dnia,

w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie, w którym nie

przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i w czasie urlopu na poratowanie zdrowia. Pozostałe dodatki funkcyjne

przyznaje dyrektor szkoły.  

Dodatek za wychowawstwo klasy wynosi: 

Dodatek za opiekuna stażu wynosi 2,44% kwoty bazowej i jest przyznawany na okres pełnienia funkcji. Kwoty

dodatków oblicza się z zaokrągleniem do pełnych złotych w ten sposób, że do 0,50zł pomija się, a co najmniej 0,50zł

liczy się jako pełny złoty.  

§ 2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian. Regulamin uzgodniono ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.  

- 5% zastępuje się 6% planowanego funduszu na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli,

- 7,2% zastępuje się 8,2% planowanego funduszu na wynagrodzenia zasadnicze dla dyrektorów.

a) do 8 oddziałów od 7,35% do 45% kwoty bazowej

b) 9 oddziałów i powyżej kwota 9,19% do 50% kwoty bazowej.

- do 15 uczniów - 2,10% kwoty bazowej

- od 16 do 20 uczniów - 2,70% kwoty bazowej

- od 21 do 25 uczniów - 3,20% kwoty bazowej

- od 26 do 30 uczniów - 3,40% kwoty bazowej

- od 31 uczniów - 3,90% kwoty bazowej.

Andrzej Pietrzak  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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