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UCHWAŁA NR 83/VII/2016
RADY GMINY BRANIEWO
z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 15/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w zespole szkół prowadzonym przez Gminę Braniewo dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Warm. Mazur. poz. 3374)
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 30 ust. 6a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1379) oraz § 2, § 6, § 7, § 8 i § 10
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 (tj. Dz. U. z 2014 r.
poz. 416) w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału ZNP w Braniewie oraz Komisją Międzyzakładową
Pracowników Oświaty i wychowania w Braniewie NSZZ Solidarność ustala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 15/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w zespole szkół prowadzonym przez Gminę Braniewo dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur., poz. 3374) wprowadza się następujące zmiany:
1. Po §5 ust. 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu: „Dla stanowisk kierowniczych - przy przyznawaniu dodatku
funkcyjnego uwzględnia się następujące kryteria:
1) stan zatrudnienia (ilość pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych),
2) strukturę szkoły,
3) prowadzenie w szkole stołówki,
4) liczbę stanowisk kierowniczych,
5) liczbę uczniów”.
2. § 6 ust. 2 pkt 2 przyjmuje brzmienie: „Nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne dzieci
skierowanych do kształcenia specjalnego 5 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę”.
3. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie: Tabela dodatków funkcyjnych
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Stanowisko
Zespół Szkół (szkoły podstawowe i gimnazja)
b) Dyrektor
c) Wicedyrektor
Opiekun stażu
Wychowawca
a) klasy
b) w oddziałach przedszkolnych
Doradca metodyczny, nauczyciel konsultant nie korzystający ze zniżki godzin

Kwota dodatku w złotych
od 600 - do 1600
od 300- do 600
40
100
100
20

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Braniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sergiusz Kaliszuk

