
 

 

UCHWAŁA NR XII/138/19 

RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA 

z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/95/2019 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w sprawie przyjęcia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Pobiedziska 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r., 

poz. 967 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) oraz przepisami 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 (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 416 z późn.zm.) Rada Miejska Gminy Pobiedziska, uchwala 

co następuje: 

§ 1. W Regulaminie przyznania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, 

dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla 

nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pobiedziska, stanowiącym załącznik nr 2 do  

uchwały Nr VIII/95/2019 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pobiedziska, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 ust. 12 po dotychczasowym pkt. 7) dodaje się nowe punkty odpowiednio 8), 9) i 10) w następującym 

brzmieniu: ,,8) realizacji gminnej polityki oświatowej, 

9) prowadzenie zajęć innowacyjną metodą np. metodą projektu, 

10) wdrażanie innowacji pedagogicznej m.in. metody z projektu, nowatorskie rozwiązania”. 

2) w § 4 po dotychczasowym ust. 13 dodaje się nowy ust. 14 w następującym brzmieniu: ,,14. Dodatek 

motywacyjny, o którym mowa w § 4 ust. 3,4 i 5 może być zwiększony do 80% wynagrodzenia 

zasadniczego odpowiednio nauczyciela, wicedyrektora lub dyrektora w związku z realizacją w szkole 

projektu finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Procent zwiększenia 

dodatku zależy od utworzenia funduszu przeznaczonego na dodatki motywacyjne w wysokości zależnej od 

podpisywanych umów na realizację projektów. 

3) w § 5 ust. 8 pkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie: ,,2) powierzenia funkcji wychowawcy klasy 

w wysokości - 300 zł” 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 października 2019 r.

Poz. 8783



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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska 

(-) Józef Czerniawski 
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