
 

 

UCHWAŁA NR VIII/77/2019 

RADY GMINY KRZYŻANÓW 

z dnia 27 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXV/284/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1571 i 1696) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2203, 2245 oraz  z 2019 r. poz. 730 i 1287) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr  XXV/284/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Krzyżanów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5456 oraz z 2019 r. poz. 1452) wprowadza się następu-

jące zmiany: 

1) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykaz zajmowanych stanowisk oraz funkcji uprawniających do dodatku funkcyjnego i wysokość sta-

wek dodatku funkcyjnego określa tabela: 

Lp. Stanowisko Wysokość stawki dodatku 

1 Dyrektor szkoły podstawowej od 25 % kwoty bazowej określanej corocznie dla nauczycieli 

w ustawie budżetowej 

2 Opiekun stażu 70,00 zł 

3 Wychowawca w zespole wychowania 

przedszkolnego, nauczyciel opiekujący 

się  oddziałem przedszkolnym 
300,00 zł 

4 Wychowawca w szkole   podstawowej 300,00 zł 

”; 

2) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydak-

tyczno- wychowawcze w wysokości  1,4% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.”; 

3) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 dzieli się następująco: 

1) 50% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy Krzyżanów; 

2) 50% środków funduszu przekazywana jest bezpośrednio do szkół, z przeznaczeniem na nagrody dyrek-

tora.”; 
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4) § 16 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dbanie o wysoki poziom nauczania (wynik szkoły co najmniej na poziomie średniej powiatowej po-

twierdzony na sprawdzianach i egzaminach uczniów przeprowadzanych przez okręgowe komisje eg-

zaminacyjne) przez odpowiednią organizację pracy szkoły, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju 

zawodowym, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.      

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Wiesław Czekaj 
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