
 

 

UCHWAŁA NR XIV/127/2020 

RADY GMINY WALIM 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IX/78/2019 Rady Gminy Walim z dnia 24 września 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których Gmina Walim jest 

organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), Rada Gminy Walim uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IX/78/2019 Rady Gminy Walim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których Gmina Walim jest organem prowadzącym 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 4. Dodatek motywacyjny, zmienia się brzmienie ust. 1: 

- „1. Nauczycielowi szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny, do którego nauczyciel nabywa prawo 

po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole.” 

2. Ust. 3. Otrzymuje brzmienie: 

- „3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, w tym dyrektorów i wicedyrektorów wynosi od 3% 

do 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.” 

3. § 5. Dodatek funkcyjny - otrzymuje brzmienie: 

- „1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny.” 

- „2. Wysokość dodatku liczona jest procentowo od wysokości otrzymywanego przez nauczyciela 

wynagrodzenia zasadniczego;” 

- „3. Wysokość dodatku funkcyjnego, dla dyrektora szkoły ustala wójt gminy na okres od 1 września do 31 

sierpnia danego roku szkolnego, uwzględniając: 

1) liczbę oddziałów i strukturę organizacyjną szkoły, 

2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, 

3) warunki społeczne i środowiskowe, w jakich szkoła funkcjonuje, 

4) jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, w tym: 

a) współpracę z organem prowadzącym - m.in. terminowe wykonywanie zadań, 

b) właściwe prowadzenie gospodarki środkami finansowymi oraz nadzorowanie realizacji zatwierdzonego 

planu finansowego, 
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c) organizowanie pracy szkoły zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów oraz 

pracowników szkoły, 

e) umiejętności organizacyjne, umiejętności integrowania zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych 

zadań, inspirowania oraz pomagania w rozwoju zawodowym nauczycieli, 

f) współpraca z rodzicami, instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu 

wychowawczego szkoły, 

g) tworzenie materialnej infrastruktury szkoły, odpowiadanie przez szkołę na potrzeby edukacyjne 

społeczności lokalnej.„ 

- „4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora oraz innych nauczycieli uprawnionych  

do dodatków funkcyjnych ustala dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość i złożoność zadań 

wynikających z pełnionej funkcji.” 

- „5. Określa się następujące stawki dodatku funkcyjnego:” 

 
Stanowisko dyrektora szkoły, 

wicedyrektora lub inne kierownicze 

Procent od 

wynagrodzenia 

zasadniczego: 

Dodatek % do funkcyjnego  

za warunki organizacyjne  

(np. kuchnia, min. 

2 budynki, itp.) 

1. dyrektor szkoły do 10 oddziałów   od 10% do 25% 5% 

2. 
dyrektor szkoły powyżej 

10 oddziałów 
od 25% do 50% 10% 

3. wicedyrektor szkoły  10% do 25% - 

- „6. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie, w wysokości określonej 

jak dla dyrektora szkoły.” 

- „7. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, 

przyznawany na czas pełnienia funkcji, z tytułu: 

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu - w wysokości 4%, wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 

2) powierzenia wychowawstwa klasy - w wysokości 300 złotych, 

3) powierzenia opieki nad oddziałem przedszkolnym – w wysokości 300 złotych.” 

- „8. Dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy przysługuje za każdy oddział powierzony opiece 

nauczyciela.” 

- „9. Nauczycielom sprawującym funkcję opiekuna stażu przysługuje w okresie pełnienia opieki dodatek 

funkcyjny za każdego powierzonego nauczyciela.” 

- „10. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 7, przyznaje dyrektor szkoły.” 

- „11. Dodatek funkcyjny, za wyjątkiem dodatków określonych w ust.7, przyznawany jest w określonej 

wysokości, każdorazowo na czas nie dłuższy niż jeden rok szkolny.” 

- „12. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w ust. 1, nie wyłącza prawa do dodatku, o którym mowa 

w ust. 7.” 

4. W § 7. Dodatek za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych, wykreśla się ust. 4. 

5. W § 8. Fundusz Nagród, wykreśla się ust. 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Walim: 

Z. Bodurka 
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