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Poz. 1725
UCHWAŁA NR X.75.2015
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/10 z dnia 30 września 2010r., w sprawie regulaminu
warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela, (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.: Dz. U. z 2015r., poz. 357) oraz § 5 pkt 1
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 wynagrodzenia za prace w dniu wolnym od pracy, (tekst jednolity
Dz. U. z 2014r., poz. 416 ze zm.: Dz. U. z 2014r., poz. 922, Dz. U. z 2015r., poz. 868) po uzyskaniu opinii
związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/274/10 r. Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2010 r. w sprawie
regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów (Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2010 r. Nr 113 poz. 1776 ze zm.: Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2012r., poz. 1536), w Rozdziale 4 zmienia się
§ 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub
wicedyrektora szkoły lub przedszkola, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły lub
przedszkola, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:”.
Lp.

stanowisko

miesięcznie w zł.

1.

Dyrektor szkoły liczącej od I-VI oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej od VII-X oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej od XI- oddziałów i więcej
Dyrektor przedszkola od I-II oddziałów
Dyrektor przedszkola od III-IV oddziałów
Wicedyrektor szkoły

800-1200
800-1400
1000-1800
400-800
800-1200
1000-1200

2.
3.
4.
5.
6

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Drob

