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UCHWAŁA NR 366/XXXIX/2010
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Konopiska. 

Na podstawie art.30 ust.6 oraz art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r nr 

97 poz.674 z późn. zm. oraz art.18 ust.2 pkt.15 art.40 ust.1,art.41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r 

o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001r nr 142,poz.1591 z późn .zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 

Rada Gminy u c h w a l a , co następuje: 

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Konopiska stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Konopiska Nr 245/XXV/09 z dnia 31 marca 
2009r (Dz.Urz. Woj. Śląskiego Nr 69 poz.1544 z roku 2009) wprowadza się następujące zmiany: 

1)§ 6 ust 2 i 3 Regulaminu otrzymują brzmienie: „2.Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wskaźnik 
procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego wysokość wynosi od 8 % do 35 % . 3.Dodatek 
motywacyjny dla dyrektora szkoły stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego 
wysokość wynosi od 10 % do 60 %.” 

2)§ 8 ust.1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „1.Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt 
Gminy w granicach stawek określonych w tabeli: 

 
L.p Stanowisko Wartość w złotych Dodatków 

funkcyjnych 
1. Przedszkola: dyrektor przedszkola 330-600
2 . Szkoły Podstawowe: 

dyrektor szkoły 330-620
3. Zespoły szkolno- przedszkolne: 

1)dyrektor zespołu liczącego do 8 oddziałów 
2) dyrektor zespołu liczącego9 i więcej oddziałów

330-620 
380-670 

4. Zespół szkół 
dyrektor zespołu 420-770

5. wicedyrektor do 80% dodatku dyrektora

3)§ 9 ust.1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:„1.Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna 
stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi i wynosi 30 zł.” 

4)§ 10 regulaminu otrzymuje brzmienie: „Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę 
powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela i wynosi 2,00 zł od jednego ucznia 
" 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Konopiska oraz Dyrektorom placówek oświatowych. 

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego 
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Przewodnicząca Rady Gminy 

Danuta Budzik


