
UCHWAŁA NR XXII/150/09 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE 

z dnia 13 marca 2009 r. 

zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Rajgród 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218,  

Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, 

Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 247, poz. 1821, z 2009 r.  

Nr 1 poz. 1) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.  

Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  

Nr 48, poz. 327, Nr 130, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. W „regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez gminę Rajgród” wprowadzonym uchwała Nr XX/138/08 Rady Miejskiej w Rajgrodzie  

z dnia 29 grudnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Z zastrzeżeniem zasad wynikających z art. 33 ustawy, nauczyciel nabywa prawo 

do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, z upływem każdego kolejnego 

roku pracy. 

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat, lub nabycie prawa do dodatku za 

wysługę lat według wyższej stawki, przysługuje: 

1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca 

– począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku; 

2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego 

dnia miesiąca – z tym dniem. 

3. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia 

zasadniczego.”; 

2) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. W ramach środków planowanych w budżetach szkół, ustala się odpis na dodatki 

motywacyjne, w wysokości 5 % środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli 

zwiększony o wysokość środków przeznaczonych łącznie na dodatki motywacyjne 

dla dyrektorów szkół przekraczające 5 % ich łącznych wynagrodzeń zasadniczych”. 

3) W § 8: 

a) Ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dodatki funkcyjne z pozostałych tytułów, wymienionych w rozporządzeniu przyznaje 

się w wysokości: 

1) 1,84 % kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli, obowiązującej w dniu 1 stycznia 

każdego roku, zaokrąglonej do pełnych złotych - opiekunowi stażu; 



2) 2,30 % kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli, obowiązującej w dniu 1 stycznia 

każdego roku, zaokrąglonej do pełnych złotych - wychowawcy klasy do 20 uczniów; 

3) 3,21 % kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli, obowiązującej w dniu 1 stycznia 

każdego roku, zaokrąglonej do pełnych złotych - wychowawcy klasy powyżej  

20 uczniów; 

4) 2,75 % kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli, obowiązującej w dniu 1 stycznia 

każdego roku, zaokrąglonej do pełnych złotych - doradcy metodycznemu.”. 

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych w ust. 1 i 2 ustala dla 

dyrektorów szkół Burmistrz, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli 

uprawnionych dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organizacji związkowej.”. 

4) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub 

funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca, to dodatek 

funkcyjny przysługuje od tego dnia.” 

5) W § 11 ust 2 skreśla się wyrażenie „w formie” i w to miejsce wpisuje się wyrażenie „na 

podstawie”; 

6) W § 12  usuwa się oznaczenie ustępu 1 oraz słowo „podratowania” zastępuje się słowem 

„poratowania”; 

7) W § 13: 

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym 

nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw 

przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego oraz za dni 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyjątkiem: 

1) opieki nad dzieckiem do lat 14, zgodnie z art. 188 KP; 

2) urlopu okolicznościowego; 

3) urlopu szkoleniowego udzielanego w celu dokształcania i doskonalenia; 

4) sytuacji określonej w art. 25 ust. 2 i art. 31ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991  

o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.); 

5) godzin ponadwymiarowych przypadających w dniach, w których nauczyciel nie mógł 

ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w związku z: 

a) obchodami Dnia Edukacji Narodowej, 

b) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii bądź mrozów, 

c) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy, 

d) udziałem uczniów w rekolekcjach wielkopostnych, 

e) udziałem nauczyciela w konferencjach metodycznych.”. 

b) w ust. 6 skreśla się wyrażenie „w formie” i w to miejsce wpisuje się wyrażenie  

„na podstawie”. 



8) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Rajgród, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.” 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jan Duda 

 

 


