
UCHWAŁA  Nr 260/XXXIII/2014r.

Rady Gminy w Nowym Duninowie

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany do Uchwały 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 (tj. 
Dz. U. z 2013r. poz.594) 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 z 10 stycznia 
2014 (Dz. U. z 2014r. poz.191) 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.

W treści uchwały określającej jej przedmiot słowa w Szkołach Podstawowych  oraz  
Gimnazjum w Nowym Duninowie zastępuje się słowami w Zespole Szkół w Nowym 
Duninowie.

§ 2.

Zmienia się zapis i brzmienie § 3 i § 5 w załączniku nr 1 do uchwały 228/XXX/2010r. w 
następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Dodatek za warunki pracy.

Nauczycielom  prowadzącym  zajęcia  rewalidacyjno-wychowawcze  z  dziećmi 
upośledzonymi  w  stopniu  głębokim  lub  indywidualne  nauczanie  dziecka 
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 10% 
stawki  godzinowej,  obliczanej  jak  za  godziny  ponadwymiarowe,  za  każdą 
przepracowaną godzinę w ramach realizowanego programu nauczania indywidualnego, 
jeżeli zajęcia prowadzone są w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. § 5 otrzymuje  nowe brzmienie:

Dodatek funkcyjny.

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora zespołu 
szkół przysługuje dodatek funkcyjny.



Dodatek funkcyjny wynosi odpowiednio:

 dla dyrektora od 1.200,00 do 3.000,00zł.
 dla wicedyrektora od 800 do 2.000,00zł. 

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

Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki 
kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych 
obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem następującego po zaprzestaniu pełnienia tych 
obowiązków.

Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:

• powierzenie wychowawstwa klasy i wynosi:

- do 15 uczniów - 1,66% kwoty bazowej

- od 16 do 20 uczniów -  2,30% kwoty bazowej

- od 21 do 25 uczniów - 2,76% kwoty bazowej

- od 26 do 30 uczniów - 2,99% kwoty bazowej

- od 31 uczniów - 3,45% kwoty bazowej. 

• sprawowania funkcji opiekuna stażu  i wynosi:

- 2,44% kwoty bazowej i jest przyznawany na okres pełnienia funkcji.

Dodatki za wychowawstwo klasy i opiekuna stażu przyznaje dyrektor szkoły.

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. 

Dodatki wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.  

§ 3.

Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

Regulamin uzgodniono ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązująca od dnia 1 września 
2014r.


	Rady Gminy w Nowym Duninowie
	z dnia 26 czerwca 2014r.

