
            UCHWAŁA  NR X/64/2019 

            RADY GMINY ROZDRAŻEW 

     z dnia 27 września 2019r. 

o zmianie uchwały w sprawie  regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy              

i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania              

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Rozdrażew 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia               

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 30 ust. 6, 6a 

i art. 34a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U.                    

z 2018 r.  poz. 967 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr IV/28/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 luty 2019 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników 

wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, wprowadza się następujące zmiany: 

W Rozdziale III § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4 określa się następujące stawki dodatku funkcyjnego: 

1) wysokość stawki dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkołach 

podstawowych oraz nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym                        

w szkole podstawowej i w publicznym przedszkolu ustala się w wysokości 300,-zł 

miesięcznie, 

2) wysokość stawki dodatku funkcyjnego za opiekuna stażu ustala się w wysokości 

50,-zł miesięcznie, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego           

i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

        Wiesław Jankowski 



 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 91d pkt 1 w związku z art. 30 ust. 6  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karty Nauczyciela, Rada Gminy ma delegację do określenia dla nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,                

za warunki pracy, warunki ich przyznawania oraz sposobu obliczania wynagrodzenia                      

za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw.  

Ustawą z dn. 19 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) po art. 34 wprowadzony został art. 34a, określający 

prawo do dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono funkcje wychowawcy 

klasy, a także minimalną wysokość tego dodatku w kwocie 300 zł. Wskazana zmiana wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2019 r., zgodnie z dyspozycją art. 17 cytowanej ustawy. 

 W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany Regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, 

za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki 

obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Rozdrażew  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 2690). Nowe uregulowania w zakresie 

wysokości dodatku funkcyjnego winny zostać wdrożone począwszy od 1 września 2019 r., 

analogicznie do wejścia w życie zmian w ustawie Karta Nauczyciela, wynikających z ustawy 

z dn. 19 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287). 

W projekcie uchwały dodatek funkcyjny przewidziano także dla nauczyciela 

opiekującego się oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej i oddziałem  

przedszkolnych w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew,                    

z uwagi na wprowadzaną przez Ministra Edukacji Narodowej, rozporządzeniem z dnia                   

14 sierpnia 2019 r., zmianę w rozporządzeniu 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. z 2019 r. poz. 1587). W myśl tej regulacji prawem do dodatku 

funkcyjnego obejmuje się również nauczycieli opiekujących się oddziałami przedszkolnymi. 

Przedmiotowa zmiana wchodzi w życie również z dniem 1 września 2019 r., zgodnie                     

z dyspozycją § 2 rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 2019 r. 

 



Projekt przedmiotowej uchwały, w myśl art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia                  

1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.) został pozytywnie 

zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału  w Krotoszynie               

w dniu 19 września 2019 r.  

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

         Wójt Gminy 

         Mariusz Dymarski 

 

 


