
 

 

UCHWAŁA NR IX/78/15 

RADY GMINY STARE BOGACZOWICE 

z dnia 18 grudnia 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIX/132/09 Rady Gminy Stare Bogaczowice 

z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu zawodowego 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.1515), art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 

Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014r. poz.191 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XIX/132/09 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego §2 otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 2. Dodatek motywacyjny 

1. Środki na dodatki motywacyjne tworzy się do wysokości 7% od kwoty 2717,59 zł w przeliczeniu 

na liczbę etatów pedagogicznych. 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego: 

1) dodatek motywacyjny wynosi do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, 

2) dyrektor szkoły przyznaje nauczycielowi dodatek motywacyjny na czas określony nie krótszy niż 

2 miesiące i nie dłuższy niż 5 miesięcy, w jednakowym procencie miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego w granicach wskazanych w pkt. 1, za dodatkowe działania podnoszące jakość pracy 

szkoły, 

3) Wójt Gminy przyznaje dodatek motywacyjny dla dyrektora jednostki na czas określony nie krótszy 

niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 5 miesięcy, w jednakowym procencie miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego w granicach wskazanych w pkt. 1,za dodatkowe działania podnoszące jakość pracy 

szkoły, 

4) wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając 

spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1 i 2 ustala dyrektor w ramach posiadanych środków 

finansowych, 

5) wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora oraz okres jego przyznania, uwzględniając 

spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1 i 3 ustala Wójt Gminy w ramach posiadanych 

środków finansowych. 

2. Warunki szczegółowe przyznania dodatku motywacyjnego: 
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1) bezpłatne zajmowanie się i rozwijanie zainteresowań uczniów lub wychowanków na zajęciach 

nadobowiązkowych bądź pozaszkolnych (kółka zainteresowań, szkolne koło sportowe itd., opieka 

i współpraca z samorządem uczniowskim), 

2) wspieranie i pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

3) wspieranie i pomoc uczniom i wychowankom szczególnie uzdolnionym, 

4) umiejętność bezkonfliktowego rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów z innymi 

uczniami lub nauczycielami, 

5) kształtowanie i krzewienie postawy obywatelskiej, prospołecznej, patriotycznej i etycznej wśród 

uczniów i wychowanków, 

6) rozwijanie i kultywowanie wśród uczniów bądź wychowanków postaw odpowiedzialności za własne 

losy, 

7) aktywność w organizowaniu imprez i wyjazdów pozaszkolnych, 

8) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela 

dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub 

promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, 

olimpiadach itp., 

9) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

10) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach 

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela. 

3. Sposób przyznania dodatku motywacyjnego: 

1) wniosek w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego konkretnemu nauczycielowi może złożyć 

sam nauczyciel, bezpośredni przełożony, rada pedagogiczna lub samorząd uczniowski, 

2) Dyrektor ma także prawo żądać od nauczyciela przedłożenia wszelkich dokumentów 

potwierdzających jego osiągnięcia w procesie dydaktycznym lub opiekuńczo - wychowawczym,  

a także w wykonywaniu dodatkowych zadań edukacyjnych. 

4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

A. Stępnik 
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