
 

 

UCHWAŁA NR XIII/106/19 

RADY GMINY MEDYKA 

z dnia 24 września 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/213/09 Rady Gminy Medyka z dnia 20 kwietnia 2009 r z póź.zm 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród ze specjalnego 

funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. 2019, 

poz. 506 z późn. zm.)  oraz art.30 ust.6 i ust.6a  ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

2018, poz. 967 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia 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 wynagradzania za pracę 

w dniu wolnym od pracy ( Dz. z 2014 poz.416, z późn.zm) Rada Gminy Medyka  uchwala co następuje : 

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/213/09 Rady Gminy Medyka z dnia 20 kwietnia 2009 r (Dz. Urz. woj. pod. 

z 2009 poz.790 z póź.zm) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania 

nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w§3 ust.8 otrzymuje brzmienie. 

8. Dodatek motywacyjny przyznaje się kwotowo w wysokości nie więcej niż 20% wynagrodzenia 

zasadniczego 

2) ) w § 4 ust.4 pkt.3 otrzymuje brzmienie 

„3) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym”; 

3) w § 4 ust.5 otrzymuje brzmienie:  

 „5. Przy ustalaniu wielkości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §4 pkt.11 za wyjątkiem dodatku za 

wychowawstwo oraz dodatku dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym uwzględnia się 

w szczególności” 

1) ilości uczniów szkoły; 

2) warunki organizacyjne szkoły; 

3) złożoność zadań wynikających z funkcji w szkole; 

4) liczba stanowisk kierowniczych w szkole; 
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5) przestrzeganie zasad gospodarki finansowej i dyscypliny finansów publicznych; 

6) jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego i kontroli wewnętrznej; 

7) zdobywanie środków pozabudżetowych; 

8) terminowość i rzetelność wykonywania zadań. 

4) w § 4 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

 

Lp. Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego 

1. Dyrektor szkoły podstawowej liczącej 

do  8 oddziałów 

9  oddziałów 

10 i więcej 

 

do 25% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego 

do 30% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego 

do 35% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego 

2. Wicedyrektor szkoły  12 i więcej oddziałów do 20% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego 

3. Dyrektor Przedszkola samorządowego do 20% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego 

4. Doradca metodyczny lub nauczyciel 

konsultant 

 

do 25% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego 

5. Opiekun stażu do 2% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego 

6. Wychowawca klasy ,nauczyciel opiekujący się 

oddziałem przedszkolnym 

 

300 zł za jeden oddział 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Medyka. 

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

Województwa Podkarpackiego 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Stanisław Drymajło 
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