
UCHWAŁA NR XXX/216/18
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. 
w sprawie Regulaminu  wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach,  dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) , art. 30  ust 6, w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. z 2017r. poz. 1189  z późn. zm.),  oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości  minimalnych  stawek wynagradzania 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 416 z późn. zm.) – Rada Gminy 
uchwala,  co następuje:

§ 1. Zmianie ulega Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Treść niniejszego regulaminu uzgodniono ze związkami zawodowymi  zrzeszającymi  nauczycieli .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Nowak
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/216/18

Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 14 marca 2018 r.

W załączniku „ Regulamin wynagradzania nauczycieli” do uchwały  Nr  XXVIII/245/10  Rady Gminy

w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 83, poz. 1374) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 2 :

a) ust. 1 i 2  otrzymują brzmienie:

„ 1. W szkole ustala się fundusz na dodatki motywacyjne proporcjonalnie do liczby etatów,

w wysokości  7 %  wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego

z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, na jeden etat pedagogiczny 
w stosunku miesięcznym. Dodatek motywacyjny dla dyrektora jest przyznawany odrębnie poza tym 
funduszem.

2. Miesięczną wysokość  środków  przeznaczonych na dodatki motywacyjne  dla dyrektorów

szkół ustala się w  wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego

z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, na jeden etat

dyrektora.”

b) uchyla się ust. 3 i 4;

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczycielom,  którym powierzono funkcję dyrektora lub wicedyrektora  szkoły

i nauczycielom,  którym powierzono obowiązki kierownicze  w zastępstwie, Wójt Gminy przyznaje 
dodatek funkcyjny.

b) po ust. 1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

„1a. Miesięczną wysokość  dodatków  funkcyjnych  dla dyrektorów  ustala się

w wysokości :

1) dyrektorom szkół  –  w wysokości od  50% do 100% ,

2) wicedyrektorom szkół  –  w wysokości od 20% do 50%,

- wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego   z wykształceniem wyższym

magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym”.

3) uchyla się rozdział II.
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