
UCHWAŁA NR XXVI.219.2018
RADY GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie  określającym zasady wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość 

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny 
doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych 

innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1189, 60 i 2203) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 i z 2018r. poz. 130), uchwala się:

§ 1. W Regulaminie określającym zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także 
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze 
stosunku pracy stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XXIII.189.2017 z dnia 
6 października 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, 
a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, 
wynikających ze stosunku pracy wprowadza się następujące zmiany:

1) § 19 skreśla się,

2) załącznik Nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej Uchwały,

3) załącznik Nr 2 do Regulaminu skreśla się.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku, z wyłączeniem punktu 2, który 
wchodzi w życie z mocą obowiązująca od 1 marca 2018 roku.   

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI.219.2018

Rady Gminy Odrzywół

z dnia 12 lutego 2018 r.

TABELA

Dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze 
w szkołach (placówkach) prowadzonych przez Gminę Odrzywół

L.p. STANOWISKA MIESIĘCZNIE 
W ZŁOTYCH

     OD              DO             
a Dyrektor szkoły liczącej do 20 oddziałów 600 12001.

b. Wicedyrektor

Nauczyciel konsultant i doradca metodyczny

300

200

900

400

3 Opiekun stażu 40 80
4. Wychowawca oddziału przedszkolnego 70 90
5. Wychowawca klasy (oddziału)

a do 15 uczniów w szkołach podstawowych
w klasach I - VI

40 70

b od 16 do 26 uczniów w szkołach 
podstawowych w klasach I - VI

70 100

c do 15 uczniów w klasach gimnazjalnych 
oraz klasach VII i VIII szkoły podstawowej

50 70

d od 15 do 20 uczniów w klasach 
gimnazjalnych oraz klasach VII i VIII szkoły 
podstawowej

80 110

e powyżej 20 uczniów w klasach gimnazjalnych 
oraz klasach VII i VIII szkoły podstawowej

90 120
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