UCHWAŁA NR XLIII/56/2018
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 27 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 30 ust. 6 i 6 a w związku
z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXI/20/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia
26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego
wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański wprowadza się następującą zmianę:
1) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, albo inne stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szkoły i zatwierdzone przez organ prowadzący szkoły
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:
Lp.

Stanowisko kierownicze

1.

Dyrektor szkoły lub zespołu
szkolno-przedszkolnego
od 6 do 8 oddziałów
od 9 do 16 oddziałów
od 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły lub zespołu
szkolno-przedszkolnego
Kierownik świetlicy szkolnej

2.
3.

Wskaźnik dodatku - % zasadniczego wynagrodzenia
nauczyciela stażysty posiadającego stopień naukowy
doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł zawodowy
mgr z przygotowaniem pedagogicznym

50% - 55%
56% - 60%
61% - 80%
40% - 45%
17% - 20%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady
Marek Kowalski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r.
poz. 967) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego w drodze
regulaminu określa m.in. wysokość stawek dodatku motywacyjnego oraz funkcyjnego dla
nauczycieli. Zgodnie z art. 91 d pkt 1 zadania i kompetencje organu prowadzącego w wyżej
wymienionym zakresie wykonuje rada gminy.
Zmiany w przepisach oświatowych, które nastąpiły w przeciągu dwóch ostatnich lat,
w znacznym stopniu zwiększyły obowiązki po stronie dyrektorów i wicedyrektorów szkół
oraz nałożyły na nich stosunkowo większą odpowiedzialność (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe, ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych).
W związku z powyższym Wójt Gminy widzi potrzebę wzrostu wysokości dodatku
funkcyjnego, który byłby adekwatny do wykonywanych obowiązków.
Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela regulamin
został uzgodniony w dniu 13 lipca 2018 r. ze związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Gmina Pruszcz Gdański oraz
Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania
w Pruszczu Gdańskim.
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