Uchwała Nr XXIX /142 /2005
Rady Gminy Cisek
z dnia 25 kwietnia 2005 r.
zmieniaj ca Uchwał Nr XXVII/128/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2005r.
w sprawie regulaminu na 2005 rok okre laj cego niektóre zasady wynagradzania za
prac oraz wysoko i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
do wynagrodzenia oraz nagród.
Działaj c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), oraz art. 30 ust. 6, art.49 ust.2 i art.54 ust.7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112,
Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258
oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) Rada Gminy uchwala co
nast puje :
§1.
W Uchwale Nr XXVII/128/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2005r w sprawie
regulaminu na 2005 rok okre laj cego niektóre zasady wynagradzania za prac oraz
wysoko i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia oraz nagród dokonuje si nast puj cych zmian ;
1) Dotychczasow tre § 2 pkt. 3 zast puje si zapisem o nast puj cym brzmieniu:
„ Rozporz dzeniu – rozumie si poprzez to Rozporz dzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysoko ci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac w dniu
wolnym od pracy „
2) Dotychczasowy rozdział II – Dodatek Funkcyjny zast puje si zapisem w
brzmieniu :
„ Rozdział II – Dodatek Funkcyjny
§3
1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze oraz nauczycielom realizuj cym dodatkowe zadania.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje:
1) dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielom, którym powierzono inne
stanowisko kierownicze okre lone w statucie szkoły, przedszkola
2) za wychowawstwo klasy,
3) za opiek nad sta em,
4) za konsultacje i doradztwo metodyczne
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§4
1. Wysoko dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy, a w stosunku do
nauczyciela - dyrektor szkoły.
2. Wysoko dodatków funkcyjnych okre la tabela;
Tabela dodatków funkcyjnych
l.p.

1.

Miesi czna wysoko dodatku
(w % od stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela
mianowanego z tytułem
zawodowym magistra z
przygotowaniem
pedagogicznym)

Stanowisko

Dyrektor :
-

2.

Przedszkola czynnego do 5 godz.
Przedszkola czynnego do 9 godz.
Szkoły podstawowej i gimnazjum
do 8 oddziałów
powy ej 8 oddziałów
Za opiek nad sta em

do 20
do 25

3.

Za wychowawstwo

3

4.

Za konsultacje i doradztwo metodyczne

3

do 30
do 40
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§5
Wysoko dodatku funkcyjnego dla dyrektora okre lana jest z uwzgl dnieniem:
1) ilo ci oddziałów w placówce,
2) warunków organizacyjnych w danej placówce,
3) liczby stanowisk kierowniczych w placówce,
4) warunków rodowiskowych i społecznych, w których szkoła funkcjonuje.
W stosunku do dyrektorów szkół Wójt Gminy Cisek mo e podnie stawk dodatku
funkcyjnego nie wi cej ni 10%.
§6
1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 3, powstaje od pierwszego
dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym nast piło powierzenie
funkcji, a je eli powierzenie nast piło pierwszego dnia miesi ca – od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono pełnienie funkcji na czas okre lony, traci prawo
do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcze niejszego
odwołania - z ko cem miesi ca, w którym nast piło odwołanie, natomiast je eli
odwołanie nast piło pierwszego dnia miesi ca – od tego dnia.
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3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, przysługuje równie
nauczycielom, którym powierzono obowi zki kierownicze w zast pstwie, po
jednym miesi cu pełnienia zast pstwa.
4. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2
tylko za jeden oddział, niezale nie od liczby oddziałów, w których prowadz
zaj cia. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zaj dodatek, o
którym mowa powy ej, przysługuje w wysoko ci proporcjonalnej do wymiaru
zatrudnienia.
5. W przypadku zbiegu tytułów do kilku dodatków funkcyjnych nauczycielowi
przysługuj
wszystkie dodatki, do których nabył prawo.
§7

Dodatek funkcyjny nie przysługuje:
1) w okresie nie usprawiedliwionej nieobecno ci w pracy,
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
3) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze,
4) w przypadku zaprzestania pełnienia z innych powodów obowi zków, za
wykonywanie których przyznano dodatek, ze skutkiem wstrzymania jego wypłaty
od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po zaprzestaniu pełnienia funkcji, a
je eli zaprzestanie pełnienia funkcji nast piło od pierwszego dnia miesi ca – od
tego dnia.
§8
Dodatek funkcyjny wypłaca si z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. „
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z moc obowi zuj c od
01 stycznia 2005 roku.
Przewodnicz cy
Rady Gminy Cisek
/-/ Paweł Ryborz
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