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przygotowany przez Wójta Gminy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198), po uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Siemyśl uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr 154/XXIX/09 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 
2606) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w § 11 ust. 2, 
wynosi:
1) za wychowawstwo klasy - 160 zł miesięcznie;
2) za pełnienie funkcji opiekuna stażu - 100 zł miesięcznie;
3) za pełnienie funkcji doradcy metodycznego - do 100 zł miesięcznie;
4) za pełnienie funkcji nauczyciela konsultanta - do 100 zł miesięcznie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2015 r.
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Uzasadnienie do projektu uchwały  Rady Gminy Siemyśl 

  zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
 
 

Zgodnie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 
2014 r. poz. 191, z późn. zm.) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 
terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: 

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw; 

   3) wysokość  i  warunki  wypłacania  innych  składników  wynagrodzenia 
       wymienionych w Karcie Nauczyciela – tj. nagród i innych świadczeń  
       wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego  
       funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art.  
       54 Karty Nauczyciela, o ile nie zostały one określone w Karcie Nauczyciela  
       lub w odrębnych przepisach.  

Ww. regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli (art. 30 ust. 6a  Karty Nauczyciela). 
 

Na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Siemyślu został 
przygotowany projekt uchwały Rady Gminy zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli. Zmiana ta dot. podwyższenia wysokości dodatków funkcyjnych 
dla nauczycieli – tj. dodatku za wychowawstwo klasy oraz dodatku za pełnienie funkcji 
opiekuna stażu (§ 12  ust. 2). Ww. zmiana ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r. 
 

Ww. zmiana w regulaminie została uzgodniona ze Związkiem Nauczycielstwa 
Polskiego Oddział w Siemyślu. 
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