
UCHWAŁA NR XIV / 81 / 2019
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 26 września 2019 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), 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 200 - 400
2 Dyrektor szkoły podstawowej, zespołu szkół lub placówek oświatowych liczących: 

- do 10 oddziałów 
- powyżej 10 oddziałów 

500 - 900 
800 - 1200

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 września 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła przepis art. 34a, zgodnie z którym, nauczycielom, którym 
powierzono funkcję wychowawstwa klasy przysługuje dodatek w minimalnej wysokości 300 zł. W związku z tym 
art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela został zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. b 
ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1287) zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 1 września 2019 r. 
Ponieważ dotychczasowy regulamin zawierał niższą stawkę tego dodatku należało to uregulować. 
Wyszczególniono również wychowawcę oddziału przedszkolnego jako uprawnionego do otrzymywania tegoż 
dodatku z proponowaną stawką również 300 zł. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli na terenie Gminy Czarnocin. 
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