
UCHWAŁA Nr XIX/99/2004
Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 23 września 2004r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/93/2000 Rady Gminy Opinogóra Górna 2
dnia 26 września 2000 roku
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości,
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
oraz zasad udzielania zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.

Na podstawie art.30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7 i art.42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r Nr 1 18
poz.] 112 ),
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz przepisami
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r.(Dz. U. z
2000 r. Nr 39, poz.455 z późn. zm) w Sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki
wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu
stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku
funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego,
wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do
przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliCzania
okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę
lat , zwanym dalej „rOZporządzeniemi”,

uchwala się, co następuje:
śl

W Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIV/932000 Rady
Gminy Opinogóra Górna z dnia 26 września 2000 r. określającym wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego i funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki
wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczególne zasady przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz zasady udzielania zniżek
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
z dniem 1 września 2004 roku wprowadza się następujące zmiany:



1. w @ 4 w ust.1 pkt 1: dodaje się ppkt d w brzmieniu:
„d) powyżej 12 oddziałów 300 zł — 700 zł „

2. w 5 4 ust.1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) wicedyrektorowi - 150 zł — 300 zł”

3. w @ 4 ust. 1 pkt 3 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
„3.2) dla wicedyrektora — dyrektor szkoły”,
a dotychczasowy ppkt 2 oznacza się jako ppkt 3.

4. 5 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Nauczycielom,którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i

placówkach prowadzonych przez Gminę, obniża się tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
określonych w art.42 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.. —— Karta
Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r Nr 118 poz. 1112 z póżn. zm.) o
liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela
tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w następującej tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar zajęć
1. Dyrektor szkoły do 3 oddziałów 12
2. Dyrektor szkoły do 5 oddziałów 10
3. Dyrektor szkoły do 7 oddziałów 8
4. Dyrektor szkoły do 9 oddziałów 6
5. Dyrektor szkoły do 12 oddziałów 5
6. Dyrektor powyżej 12 oddziałów 4
7. Wicedyrektor szkoły przy 12 oddziałach 12
8. Wicedyrektor szkoły powyżej 12 oddziałów 9
9. Kierownik filii 14

@ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Wójta Gminy.

53
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

gady

Gminy

żdz ewski

Przewodni .
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