
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/303/2017 

RADY GMINY NIECHLÓW 

z dnia 27 października 2017 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/117/2009 Rady Gminy Niechlów z dnia 3 kwietnia 2009 roku 

w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników 

wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Niechlów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2017, poz. 1875), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017, 

poz. 1189) 

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/117/2009 Rady Gminy Niechlów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Niechlów, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. W § 2 Rozdział IV DODATEK FUNKCYJNY ust. 3 Tabela dodatków funkcyjnych otrzymuje 

następujące, zmienione brzmienie: 

„ 

L.p. Typy szkół, stanowiska kierownicze Wysokość dodatku funkcyjnego 

1. Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów: 

A) dyrektor szkoły: 

- liczącej od 7 do 10 oddziałów  

- liczącej od 11 do 16 oddziałów 

- powyżej 16 oddziałów 

B) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół): 

- liczącej od 9 do 12 oddziałów 

- powyżej 12 oddziałów 

 

 

1.200 zł 

1.300 zł 

1.700 zł 

 

600 zł 

800 zł 

„ 

2. W § 2 ROZDZIAŁ IV DODATEK FUNKCYJNY ust. 6 Regulaminu otrzymuje  następujące, zmienione 

brzmienie: 

„Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny 

z tytułu: 

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysokości 60,00 zł, za każdego nauczyciela powierzonego 

opiece, 
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2) powierzenia wychowawstwa: 

- w klasach i grupach liczących do 15 uczniów, w wysokości 60,00 zł, 

- w klasach i grupach liczących 16-20 uczniów, w wysokości 70,00 zł, 

- w klasach i grupach liczących powyżej 20 uczniów, w wysokości 80,00 zł, 

3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta, w wysokości 80 zł”. 

3. W § 2 ROZDZIAŁ VIII NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD ust. 5 Regulaminu 

uchyla się dotychczasową treść i nadaje mu następujące, zmienione  brzmienie:  

„Nagroda Wójta Gminy” przyznawana jest dla dyrektorów szkół oraz dla szczególnie wyróżniających się 

nauczycieli na wniosek: 

a) Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, 

b) Dyrektora Szkoły dla nauczycieli zatrudnionych w szkole, 

c) Dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 

w Górze dla nauczycieli doradców metodycznych, 

d) Z inicjatywy Wójta z uwzględnieniem kryteriów zawartych w § 2 ROZDZIAŁ VIII ust. 11 

e) Rady Pedagogicznej, 

f) Rady Rodziców, 

g) Związków Zawodowych”. 

4. W § 2 ROZDZIAŁ VIII NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD ust. 6 Regulaminu 

otrzymuje następujące, inne brzmienie: 

„Nagrodę dla dyrektora szkoły i nauczyciela może przyznać Wójt z własnej inicjatywy”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2018 roku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

E. Pietrowiak 
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