
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/174/2017 

RADY GMINY PĘCZNIEW 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowych  

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków 

wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i przedszkoli,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Pęczniew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268, 1418, z 2016 r. poz. 668) po 

uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału w Poddębicach, Rada Gminy Pęcz-

niew uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pęczniew, 

stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII/134/2009 Rady Gminy Pęczniew z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmia-

na: Uchwała nr XXIII/143/2009 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 czerwca 2009 r., Uchwała nr VIII/42/2011 

Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 czerwca 2011 r., Uchwała Nr XXXVII/224/2013 Rady Gminy Pęczniew z 

dnia 23.10.2013 r., i Uchwała Nr XXXIX/236/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 26.11.2013 r.  wprowadza 

się zmiany: 

1) w § 2, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Dodatek motywacyjny  można  przyznać nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu powie-

rzono stanowisko dyrektora szkoły. 

2. Procentowy wskaźnik zabezpieczenia funduszy na dodatki motywacyjne wynosi 3% poborów zasad-

niczych nauczycieli. 

3. Prawo do dodatku oraz jego wysokość uzależniona jest od: 

1) udokumentowanych osiągnięć edukacyjnych uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warun-

ków pracy nauczyciela; 

2) osiągnięć uczniów, potwierdzonych w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach 

działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym; 

3) umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami; 

4) skutecznego  przeciwdziałania agresji, patologiom i uzależnieniom; 
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5) aktywnego i efektywnego działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem  ich po-

trzeb, w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc so-

cjalną; 

6) zaangażowania w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczy-

ciela w szczególności organizacji imprez i uroczystości szkolnych, pracy w komisjach przedmiotowych 

i innych, współpracy z samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działający-

mi na terenie szkoły, aktywnego udziału w realizacji innych zadań statutowych szkoły; 

7) inicjowania i stałego prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

8) skutecznego kierowania  rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego; 

9) praktycznego stosowania nowoczesnych metod nauczania i wychowania, we współpracy z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi; 

10) realizacji zadań i podejmowania inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku 

lokalnym; 

11) podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych; 

12) prawidłowego  prowadzenia dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej; 

13) rzetelnego i terminowego wywiązywania się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków; 

14) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy. 

4. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi po przepracowaniu przez niego w szkole 

co najmniej pół roku. 

5. Dodatek motywacyjny w wysokości od 100,00 zł do 800,00 zł może być przyznany na okres nie krót-

szy niż 2 miesiące,  nie dłużej jednak jak do końca roku kalendarzowego, w którym został przyznany. 

6. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły -Wójt Gminy 

Pęczniew.”; 

2) w § 3, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze oraz 

obowiązki kierownicze w zastępstwie przewidziane w statucie szkoły w wysokości określonej w poniższej 

tabeli: 

Stanowisko Kwota 

Dyrektor Szkoły/Zespołu Szkół 800-1200 

Wicedyrektor Szkoły/Zespołu Szkół 500-800 

Kierownik Fili Szkoły/Zespołu Szkół 500-650 

Dyrektor Publicznego Przedszkola 700-1000 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły/zespołu szkół oraz dyrektora publicznego przed-

szkola przyznaje Wójt Gminy Pęczniew, a dla wicedyrektora szkoły/zespołu szkół i kierownika filii szko-

ły/zespołu szkół przyznaje dyrektor szkoły/zespołu szkół.”; 

3) w § 6, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby osób w rodzinie uprawnionego 

nauczyciela, znajdujących się na jego utrzymaniu i wynosi: 

1) dla jednej osoby- 1 zł; 

2) dla dwóch osób - 2 zł; 

3) dla trzech osób - 3 zł; 
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4) dla czterech osób i więcej – 4 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017 r.      

   

 Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew 

 

 

Jerzy Zych 
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