
 

 

UCHWAŁA NR XV/89/2012 

RADY GMINY JANOWICE WIELKIE 

z dnia 2 lutego 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/132/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek  

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia  

zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie  

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. 

z 2006 r., Nr 97 poz. 674 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze 

zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXXI/132/2009 Rady Gminy 

w Janowicach Wielkich z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wyso-

kość stawek i szczegółowe warunki przyznawania na-

uczycielom niektórych składników wynagrodzenia 

zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Janowice Wielkie wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się roczną 

wysokość środków finansowych na dodatki moty-

wacyjne w placówce oświatowej jako wskaźnik 

procentowy płacy zasadniczej zatrudnionych w 

niej nauczycieli w wysokości 3%.”  

2) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wysokość dodatku 

motywacyjnego zależna jest od efektów pracy na-

uczyciela. Nauczycielowi może być przyznany do-

datek motywacyjny, stanowiący nie więcej niż 15% 

wynagrodzenia zasadniczego tego nauczyciela.”  

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Nauczycielowi, 

któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wi-

cedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierowni-

cze przewidziane w statucie szkoły przyznaje się 

miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości:  

a) dyrektorowi szkoły (zespołu szkół) do 50% po-

bieranego wynagrodzenia zasadniczego tego 

nauczyciela,  

b) zastępcy dyrektora szkoły (zespołu szkół) do 

40% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego 

tego nauczyciela,  

c) dyrektorowi przedszkola do 40% pobieranego 

wynagrodzenia zasadniczego tego nauczyciela.”  

4) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dodatek funkcyj-

ny w niżej określonych wysokościach przysługuje 

również nauczycielowi realizującemu dodatkowe 

zajęcia i zadania, do których zalicza się: − wycho-

wawstwo klasy – dodatek w wysokości 3% pobie-

ranego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowa-

niem pedagogicznym, − wychowawstwo w oddzia-

le przedszkolnym – dodatek w wysokości 3% po-

bieranego wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-

la dyplomowanego z tytułem magistra i przygoto-

waniem pedagogicznym, − opiekuna stażu (za jed-

nego nauczyciela) – dodatek w wysokości 2% po-

bieranego wynagrodzenia zasadniczego tego na-

uczyciela, − opiekuna stażu (za dwóch i więcej na-

uczycieli) – dodatek w wysokości 4% pobieranego 

wynagrodzenia zasadniczego tego nauczyciela.”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Janowice Wielkie.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego i podlega wywieszeniu na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w placów-

kach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jano-

wice Wielkie.  

 Przewodniczący Rady Gminy:  

Szymon Młodziński 
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