
 
 

UCHWAŁA Nr  IX/47/2011r. 
RADY GMINY ROZDRA śEW 

z dnia  29 czerwca 2011r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/143/2009 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę RozdraŜew. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. 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. Nr 22, poz. 181 
ze zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem" uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 

W załączniku do uchwały Rady Gminy RozdraŜew Nr XXVI/143/2009 z dnia 27   marca 
2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach                       
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę RozdraŜew, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) § 6 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 
 
2. Wysokość dodatku funkcyjnego określa poniŜsza tabela dodatków funkcyjnych. 
  
Lp. 
 

Stanowisko lub funkcja Stawka miesięczna w zł 
 

                  od                       do 
1. Dyrektor Przedszkola               200,00 700,00 
2.  Dyrektor Szkoły               500,00 1.200,00 
3. Wicedyrektor               250,00 600,00 
4. Kierownik fili szkoły               150,00 400,00 
 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 
 

§ 7. Dodatek funkcyjny przysługuje równieŜ nauczycielowi, któremu powierzono: 
1) wychowawstwo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum - 65,00 zł 

miesięcznie, 
  2)   funkcję opiekuna staŜu    - 30,00 zł miesięcznie.   
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                        Artur Jakubek 



 

 
Uzasadnienie: 
 
 
Przepis art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r.  
Nr 97 poz. 674 ze zmianami ) stanowi, iŜ organ prowadzący szkołę  będący jednostką 
samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla 
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego  regulamin wynagradzania. 
Zgodnie z art. 30a ust. 1 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę przeprowadza 
corocznie analizę poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli        
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz 
średnioroczną struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego. 
Wprowadzenie zmian w dotychczasowej uchwale  umoŜliwi  przydzielenie i zróŜnicowanie 
wysokości dodatków nauczycielom w zaleŜności od warunków i osiągnięć  w ich pracy.   
Proponowana zmiana ma na celu zwiększenie wynagrodzeń w celu stopniowego wypełnienia 
obowiązku organu prowadzącego ustalenia wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 6, 
na poziomie określonym w art. 30 ust. 3 
Treść regulaminu uzyskała pozytywną opinię związku zawodowego zrzeszającego 
nauczycieli. 
 
 

                                                                                                     Wójt Gminy 
                                                                                                    Mariusz Dymarski  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


