
 

 

UCHWAŁA NR XI/78/2019 

RADY GMINY RUDNIKI 

z dnia 3 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość  

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia,  

a także kryterium i tryb przyznawania nagród 

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) art. 30 ust. 6 i 6a, art. 34a ust. 1 i 2, art. 53a ust. 1, 2, 3, 4 i 5, art. 35 ust. 2, 2a, 3, art. 1 ust. 1 pkt 1 

oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) 

oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości 

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r.,  

poz. 416 z późn. zm.) po uzgodnieniu z właściwymi związkami zawodowymi Rada Gminy Rudniki uchwala, 

co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXI/238/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie regulaminu 

określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia,  

a także kryterium i tryb przyznawania nagród, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16.1. Nauczycielowi szkoły bez względu na stopień awansu zawodowego nauczyciela przysługuje  

z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy dodatek funkcyjny miesięcznie w wysokości 300,00 zł. 

§ 16.2. Nauczycielowi przedszkola bez względu na stopień awansu zawodowego nauczyciela przysługuje  

z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy dodatek funkcyjny miesięcznie w wysokości 300,00 zł. 

§ 16.3. Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe 

świadczenie na start w wysokości 1.000,00 zł. Świadczenie to jest wypłacane w terminie do dnia  

30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż. Nauczyciel stażysta pozostający jednocześnie 

w więcej niż jednym stosunku pracy, świadczenie to otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe 

miejsce zatrudnienia. Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego 

może otrzymać świadczenie na start w wysokości 1.000,00 zł nie więcej niż jeden raz w okresie 

całego zatrudnienia. Świadczenia, tego nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych  

na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela.”; 

2) § 21 otrzymuje brzmienie: 

„§ 21.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się 

według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków za warunki 

pracy. 
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§ 21.2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę zastępstwa ustala się dzieląc 

przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego osobistego zaszeregowania (łącznie  

z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tych godzinach odbywa się w takich warunkach) przez 

miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć. 

§ 21.3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru ustala się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy 

wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 

godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.”; 

3) § 30.1. otrzymuje brzmienie:  

„Nauczycielom, którym powierzono funkcję dyrektorów placówek nagrody przyznaje Wójt Gminy  

z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Zastępcy Wójta lub na pisemny wniosek Rady 

Pedagogicznej danej placówki. Wnioski Zastępcy Wójta i Rady Pedagogicznej powinny zawierać 

uzasadnienie wskazujące na spełnienie kryteriów otrzymania nagrody.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Rudniki 

 

Jarosław Marchewka 
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