
  

UCHWAŁA NR XIV/87/20 

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie Nr XI/65/19 z dnia 30 października 2019 r.  

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Knyszyn 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr XI/65/19 z dnia  

30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych  

przez Gminę Knyszyn wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Niniejszy Regulamin wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Knyszyn reguluje wysokośc staewk i szczgółowe warunki przyznawania dodatków określonych w art. 30 

ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 967 z późn. zm.) 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Knyszyn za ich osiągnięcia  

w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”.  

2) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi 8%-40% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym”. 

3) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przy określeniu wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora ocenie podlegają ponadto wyniki 

pracy w zakresie nadzoru i kierowania, a w szczególności: 

1) Prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi oraz gospodarowanie mieniem, w tym: 

a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej i racjonalnego planowania wydatków, 

b) unowocześnianie bazy i wyposażenia szkoły, 

c) terminowe przedkładanie planów finansowych i sprawozdań. 

2) Właściwe kierowanie procesami dydaktycznymi, opiekuńczymi i wychowawczymi, w tym: 

a) inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia warsztatu pracy 

nauczyciela, 
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b) planowanie perspektywicznego rozwoju szkoły, 

c) zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów”. 

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5.1. Ustala się wysokość dodatku funkcyjnego: 

1) dyrektorowi – w wysokości od 25% do 60% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego 

z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 

2) wicedyrektorowi – wysokości od 20% do 50% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym  

3) nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze określone w statucie – w wysokości od 7% 

do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra  

z przygotowaniem pedagogicznym”. 

5) Skreśla się § 6 ust. 3 i 4 

6) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Stawkę oraz szczegółowe zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się 

zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela i rozporządzenia”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Zbigniew Adam Niedzielewski 
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