
 

UCHWAŁA Nr XXIX/302/2018 

RADY GMINY  WIDUCHOWA 

 

z dnia 26 września 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), 

art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje: 

 

 §1. W uchwale Nr XXI/215/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 25 marca 2009 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2009 r. poz.820) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 2 po brzmieniu „szkole – rozumie się przez to publiczne:” skreśla się słowo 

„gimnazjum” wraz z następującym bezpośrednio po słowie znakiem interpunkcyjnym  

przecinek; 

2) § 1 pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie: 

„8) związku zawodowym – rozumie się przez to związki zawodowe zrzeszające 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach wymienionych w § 1 pkt 2;”;  

3) § 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 2.1. Nauczycielowi, w zależności od ilości i jakości świadczonej pracy, może być 

przyznany dodatek motywacyjny w wysokości do 500 złotych miesięcznie.”; 

4) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. Wysokość miesięcznego dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela 

”;_ 

5) w rozdziale VI uchyla się § 6; 

6) tytuł Rozdziału VI otrzymuje brzmienie: „DODATEK WIEJSKI”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Lp. Stanowiska lub funkcje  

% minimalnej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela stażysty 

z tytułem zawodowym magistra 

z przygotowaniem pedagogicznym 

od  do  

1.  Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, 30 75 

2.  Dyrektor szkoły liczącej: 

- do 13 oddziałów 

- 14 i więcej oddziałów 

 

30 

40 

 

75 

100 

3. Wicedyrektor szkoły liczącej: 

- od 12 do 13 oddziałów 

- 14 i więcej oddziałów 

 

25 

25 

 

30 

60 

4.  Wychowawca klasy liczącej: 

- do 18 uczniów 

- powyżej 18 uczniów 

 

4 

7 

5.  Opiekun stażu – za każdego nauczyciela stażystę 

powierzonego opiece 
4 

6.  Doradca metodyczny 10 

7. Nauczyciel konsultant 10 



 

 

          Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/302/2018 

          Rady Gminy Widuchowa 

          z dnia 26 września 2018 r. 

 

  W związku ze zmianami przepisów prawa oświatowego w wyniku reformy systemu 

oświaty, polegającymi na przekształceniu sześcioletnich szkół podstawowych i zespołów szkół 

w ośmioletnie szkoły podstawoweoraz zmianą przepisów ustawy Karta Nauczyciela w zakresie 

wynagrodzenia nauczycieli wprowadzoną ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz.2203) koniecznym jest dostosowanie aktu prawa 

miejscowego, jakim jest uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

do aktualnie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem struktury zatrudnienia nauczycieli 

w przekształconych placówkach.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


