Projekt
z dnia 21 sierpnia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr ....................
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia .................... 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia
nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 30 ust. 6a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 191) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 416) w uzgodnieniu z Wolnym Związkiem Zawodowym
„Solidarność – Oświata” i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały XXX/329/2009 z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu przyznawania
wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych
dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Białe Błota
z dnia .................... 2014r.

Tabela dodatków funkcyjnych:
Lp.

Stanowisko

MiesiĊczna kwota dodatku

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie

950 zł

Dyrektor szkoły do 8 oddziałów

750 zł

Dyrektor szkoły od 9 do 16 oddziałów

1000 zł

Dyrektor szkoły od 17 do 30 oddziałów

1400 zł

Dyrektor zespołu szkół

1500 zł

Dyrektor szkoły pow. 30 oddziałów

1700 zł

2

Wicedyrektor szkoły, przedszkola

500-1000 zł

3

Wychowawca klasy lub oddziału

130 zł

4

Nauczyciel – doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant

200-300 zł

1

5

Opiekun staĪu

(*)

60 zł

(*)

podana kwota przysługuje za opiekĊ nad jednym nauczycielem staĪystą.
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