
UCHWAŁA NR XL / 250 / 2022
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/355/2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Czarnocin

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1762), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy 
w Czarnocinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr LIX/355/2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 
2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust 3 otrzymuje brzmienie: 

„Szczegółowy wykaz stanowisk, dla których przewidziane są dodatki funkcyjne oraz ich wysokość zawiera 
tabela: 

Lp Wyszczególnienie Miesięcznie w złotych
1 Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz.dziennie 

- do 2 oddziałów 300 - 500 
2 Dyrektor szkoły podstawowej, zespołu szkół lub placówek oświatowych liczących: 

- do 10 oddziałów 
- powyżej 10 oddziałów 

800 - 1200 
1000 - 1500

3 Wicedyrektor 300 - 700
4 Pozostałe dodatki: 

- opiekun stażu, 
- wychowawca klasy 
- wychowawca oddziału przedszkolnego 

50 
300 
300

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
Wprowadzenie zmian w uchwale Nr LIX/355/2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę Czarnocin, polegających na podwyższeniu przedziału finansowego dodatku funkcyjnego 
przewidzianego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych odpowiednio: dla dyrektora 
przedszkola- z przedziału 200-400 do 300-500, dla dyrektora szkoły podstawowej , zespołu lub placówki 
oświatowej liczących do 10 oddziałów – z 500-900 do 800-1200, a powyżej 10 oddziałów z 800-1200 do 1000-
1500, wynika z uznania, iż celowe jest różnicowanie poziomu wynagrodzeń od warunków pracy szkoły oraz 
aktualnych potrzeb organizacyjnych . 
Uchwała wchodzi w życie z wsteczną mocą obowiązującą, ponieważ jej postanowienia są korzystniejsze dla 
nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnocin i zgodnie z art. 5 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych nie narusza zasad 
demokratycznego państwa polskiego. 
Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli na terenie Gminy Czarnocin. 
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