
 

 

UCHWAŁA NR LXIII/291/2018 

RADY GMINY GRĘBOCICE 

z dnia 4 września 2018 r. 

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) Rada Gminy Grębocice uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLI/169/2009 Rady Gminy Grębocice z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Grębocice zmienionej uchwałą nr L/203/2009 Rady Gminy Grębocice z dnia 2 grudnia 2009 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 uchyla się pkt 7. 

2) § 4 otrzymuje następujące brzmienie: ,,1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora  

lub wicedyrektora przysługuje dodatek funkcyjny według poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego  

w % od pobieranego wynagrodzenia 

zasadniczego 

1. Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 70 % 

2. Dyrektor szkoły liczącej 9 i więcej oddziałów 80 % 

3. Dyrektor przedszkola 60 % 

4. Wicedyrektor 55 % 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki dyrektora  

lub wicedyrektora w zastępstwie. 

3. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tytułu: 

1) powierzenia wychowawstwa klasy – w wysokości 8%, 

2) sprawowania funkcji opiekuna stażu – w wysokości 2%, 

3) sprawowania funkcji doradcy metodycznego – w wysokości 5%, 

4) sprawowania funkcji nauczyciela konsultanta – w wysokości 5% 

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. 

4. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 3 przyznaje dyrektor szkoły. 

5. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły na dany rok szkolny przyznaje Wójt Gminy. 
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6. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku 

o którym mowa w ust. 3. 

7. Nauczycielom sprawującym funkcję opiekuna stażu przysługuje dodatek za każdą powierzoną osobę. 

8. O przyznaniu dodatku, o którym mowa w ust. 1 i 2 nauczyciel lub dyrektor szkoły powiadamiany  

jest na piśmie”. 

3) uchyla się § 8. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice. 

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jej ogłoszenia. 

        

Przewodniczący Rady Gminy: 

T. Kuzara 
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