
 

 

UCHWAŁA NR XIII/109/2019 

RADY GMINY KRASNE 

z dnia 24 września 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krasne. 

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 z późn.zm.),  art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91 d pkt.1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

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

nauczycieli, Rada Gminy Krasne uchwala, co następuje:  

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 28 stycznia 2016 r 

w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krasne wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rozdziale 2 § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dodatek motywacyjny przysługuje w wysokości od 5% do 30%  wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela miesięcznie.  Kwotę dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w górę.”; 

2) w rozdziale 3 § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, albo 

inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, w tym dla: 

1) dyrektora  przedszkola 500,00 - 1 200,00 zł 

2) dyrektora szkoły do 8 oddziałów 700,00 - 1 800,00 zł 

3) dyrektora  szkoły (zespołu szkół) od 9 do 16 oddziałów 800,00 - 2 300,00 zł 

4) dyrektora szkoły (zespołu szkół) powyżej 16 oddziałów 900,00 - 3 000,00 zł 

5) wicedyrektora 400,00  - 1 400,00 zł 

- miesięcznie. 

2. Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu przysługuje miesięcznie w wysokości 5 % kwoty bazowej  

określonej w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, za każdego nauczyciela stażystę powierzonego 

opiece. Kwotę dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w górę. 

3. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje miesięcznie w wysokości określonej 

w art. 34a ust.2 ustawy Karta Nauczyciela.”; 

3) w rozdziale 3 § 6 otrzymuje  brzmienie: 
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„§ 6. 1. Dodatek z tytułu pełnienia funkcji opiekuna oddziału przedszkolnego wynosi 250,00 zł 

miesięcznie. 

2. Jeżeli oddział przedszkolny funkcjonuje co najmniej 9 godzin dziennie, a funkcję opiekuna 

sprawuje dwóch nauczycieli, dodatek przysługuje każdemu z nich.”; 

4) w rozdziale 6 § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się 

dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki 

pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się 

w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia), przez miesięczną liczbę godzin 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Krasne. 

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

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krasne 

 

 

Grzegorz Nowak 
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