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UCHWALA NR VIⅡ/77/2019

RADY GMINY KRZYZANOw

z dnia 27 wrze§nia 2019 r.

ZmlenlaJaCa uChwaIe Nr XXV/284/2018 Rady Gminy Krzyzan6w w sprawie uchwalenia

Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkoIachl dla kt6rych

Organem PrOWadz雀Cym jest Gmina Krzy乞an6w

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

(Dz.U. z2019r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz art. 30ust.6, art.49ust.2wzwiazku
Zart.91 d pkt l ustawy zdnia　26stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z2018r.

POZ. 967, 2203, 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) uchwala sie, CO naSt?Puje:

§ 1. W zaねczniku do uchwa書y Nr XXV/284/2018 Rady Gminy KrzyZan6w zdnia

28 wrzeSnia　2018 r. wsprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli

W SZkolach, dla kt6rych organem prowadzacym jest Gmina KrzyZan6w (Dz. Urz. WQj.

L6dzkiego poz. 5456 oraz z 2019 r. poz. 1452) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) § 8 ust. 1 otrzym巾e brzmienie:

1. Wykaz zaymowanych stanowisk oraz funkqii uprawni両apych do dodatku

funkcyjnego I WySOkost stawek dodatku funkcyjnego okresta tabela:

Lp. �7F�踟v�6ｶ��Wysoko§6stawkidodatku 

1 濡�&VｷF�'7ｦｶ�����7F�v��｢�Od25%kwotybazow句okre乱anejcoroczniedla 

nauczycieliwustawiebudzetow匂 

2 微�坊ｷV�7F�ｧR�70,00z書 

3 婦�6�v�v6�wｦW7��R�300,00z書 

vychowaniaprzedszkolnego, 
nauczycielopieklj雀cysi? 

oddzialemprzedszkolnym 

4 婦�6�v�v6�w7ｦｶ�R�300,00zl 

podstawowei 

うう.

2) § 13 ust. 1 otrzymlLie brzmienie:

1. W budzecie gminy tworzy sl? SPeqjalny fundusz nagr6d dla nauczycieli

Za ich osingni?Cia dydaktyczno- WyChowawcze wwysoko§ci l,4 % planowanych

rocznych wynagrodzeh osobowych.”;

3) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Fundusz, O kt6rym mowa w ust. 1 dzieli sie nast?PL互aco:

l) 50% §rodk6w funduszu przeznacza sie na nagrody W句ta Gminy KrzyZan6w;

2) 50% Srodk6w funduszu przekazywana jest bezpo§rednio do szk6らz przeznaczeniem

na nagrody dyrektora.”;



4) § 16 ust. 2 pkt 2 otrzym可e brzmienie:

”2) dbanie o wysoki poziom nauczania (wynik szkoly co n尋imni匂na poziomie stedniej

POWiatow♀j potwierdzony na sprawdzianach iegzaminach uczni6w

PrZePrOWadzanych przez okr?gOWe komi寄e egzaminacyjne) przez odpowiednia

Organizaqj? PraCy SZkoly, WSPOmaganie nauczycieli w ich rozwqiu zawodowym,

Odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego.・・.

§ 2・ Wykonanie uchwaly powierza si? W帥owi Gminy KrzyZan6w.

§3. Uchwa書a wchodzi w2ycie po up書ywie 14 dni od dnia ogloszenia wDzienniku

Urzedowym Wqiew6dztwa L6dzkiego, Z mOCa Obowiazし彊c? Od l wrze§nia 2019 r.

Przewodnicz雀Cy Rady

w,。‡滋b



UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w Regulaminie wynagradzania nauczycieli w szko書ach, dla kt6rych

Organem PrOWadzacym jest Gmina KrzyZan6w map na celu zwi?kszenie motywaqii dyrektor6w

SZk61 do po(becia pracy i dzialah w celu zapewnienia wysokiego poziomu nauczania.

Fundusz nagr6d zostanie zwi?kszony z l% do l,4 % planowanych rocznych wynagrodzeh

OSObowych. Ponadto zmlenl Sle POdzial缶odk6w funduszu nagr6d; 50 % Srodk6w funduszu

PrZeZnaCZa Sl? na nagrOdy W句ta gminy Krzyzan6w, POZOSta書e 50% §rodk6w przekazane zostanie

b ezp o缶edn io do szk61　z przeznaczen i e m na nagro dy dy rekto ra.

Przy przyznawaniu nagrody dyrektorowi szko書y b?dzie brane pod uwage kryterium - Wynik szko書y

OSi慾ni印y na sprawdzianach i egzaminach przeprowadzonych przez okr?gOWe komi?je

egzammaCyJne na POZiomie co n鋤mnlQ上∴∴ $redni匂　　　powiatowQj.

Ponadto zmieniono stawke dodatku funkcyjnego zgodnie ze zmianami w Karcie Nauczyciela.

Przewodniczacy Rady Gminy
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