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z dnia 21 maja 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/136/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Zawichost
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Miejska Zawichost po
uzgodnieniu ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli, tj. Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Sandomierzu, uchwala co następuje:
§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Zawichost stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/136/2009 Rady Miejskiej
Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. ( Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 321, poz 2397 z późn.zm.)
wprowadza się następujące zmiany :
- § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„1. Fundusz dodatku motywacyjnego tworzy się w ramach przyznawanych szkole, przedszkolu,
środków na wynagrodzenia i wynosi 10% minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego ogółu
zatrudnionych nauczycieli.”,
- § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20% jego wynagrodzenia
zasadniczego – średnio 10%.”,
- § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie :
„4. Wysokość dodatku funkcyjnego, uwzględniająca wielkość szkoły/przedszkola, liczbę uczniów
i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych
w szkole/przedszkolu, wyniki pracy szkoły/przedszkola, oraz warunki lokalowe, środowiskowe
i społeczne, w jakich szkoła/przedszkole funkcjonuje, wynosi:
1) dla dyrektora szkoły/przedszkola do 4 oddziałów od 200 zł do 450 zł miesięcznie,
2) dla dyrektora szkoły 5 - 6 oddziałów od 300 zł do 550 zł miesięcznie,
3) dla dyrektora szkoły 7-8 oddziałów od 300 zł do 650 zł miesięcznie,
4) dla dyrektora szkoły 9-16 oddziałów od 350zł do 800 zł miesięcznie,
5) dla kierownika świetlicy szkolnej z dożywianiem od 100 zł do 250 zł miesięcznie.”,
- § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„2. Nauczycielowi, któremu powierzono:
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1) wychowawstwo klasy przysługuje dodatek w wysokości 6% średniego miesięcznego wynagrodzenia
nauczyciela stażysty
2) wychowawstwo w oddziale przedszkolnym, przysługuje dodatek w wysokości 3,5% średniego
miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela stażysty
3) funkcję doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta przysługuje dodatek w wysokości 1,5%
średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela stażysty
4) opiekuna stażu przysługuje dodatek w wysokości 3% średniego miesięcznego wynagrodzenia
nauczyciela stażysty.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązująca od 01 września 2012r.
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