
  

UCHWAŁA  NR XXIII/300/18 

RADY GMINY WYSZKI 

z dnia 20 czerwca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych 

innych składników wynagradzania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XV/93/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania (Dz. Urz. 

Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2913) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole lub placówce, należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową lub zespół szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki; 

2) nauczycielach, należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Wyszki; 

3) dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły lub zespołu szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Wyszki; 

4) Karcie Nauczyciela, należy rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; 

5) rozporządzeniu, należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy; 

6) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Wyszki.”; 

2) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora i wicedyrektora ustala się uwzględniając 

wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego  stanowiska 

oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.”; 
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3) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20.1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole przysługuje dodatek 

funkcyjny w wysokości: 

1) dyrektorowi - w wysokości od 20 % do 50 % - wynagrodzenia zasadniczego; 

2) wicedyrektorowi - w wysokości od 10 % do 30 % - wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w § 13 ustala się w wysokości: 

1) opiekun stażu -50 zł. 

2) wychowawca grupy przedszkolnej - 80 zł, 

3) wychowawca klasy - 90 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 

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

Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. 

Przewodniczący Rady 

Arkadiusz Krasowski 
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