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UCHWAŁA NR IV.15.2015
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/170/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Zabór
Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1) i 2) oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 191 z późn. zm.), 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 416 z późn.zm) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172
z późn.zm), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/170/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Zabór wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 zmienia się treść ust. 1, 6 i 7, które po zmianie otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dodatek motywacyjny dla nauczycieli zespołu szkół w wysokości 45 zł na jeden etat kalkulacyjny miesięcznie.
6. Dyrektor Zespołu Szkół w Zaborze otrzymuje dodatek motywacyjny za efekty w pracy w zakresie:
1) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy jednostki,
2) współpracy ze środowiskiem,
3) pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność placówki,
4) inicjowania przedsięwzięć mających wpływ na aktywizację środowiska lokalnego,
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5) osiągnięć uczniów Zespołu Szkół w Zaborze w sprawdzianach i egzaminach przeprowadzanych przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną na szczeblu Województwa Lubuskiego w poprzednim roku szkolnym.
7. Wysokość miesięcznego dodatku motywacyjnego dla dyrektora ustala wójt gminy na podstawie kryteriów określonych w ust. 6 z zastrzeżeniem, że dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż 3500 zł, w następujący sposób:
1) za osiągnięcia określone w ust. 6 pkt 1-4 wysokość dodatku motywacyjnego w kwocie nie niższej niż
200 zł i nie wyższej niż 500 zł;
2) za osiągnięcia określone w ust. 6 pkt 5) wysokość dodatku motywacyjnego ustalana jest raz w roku
w oparciu o zajmowane miejsce w rankingach szkół podstawowych i rankingach gimnazjów, z zastrzeżeniem, że wysokość dodatku motywacyjnego za pierwsze miejsca nie może być wyższa niż
3000 zł.”
2) w § 5 zmienia się treść ust. 2, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
„2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy Zabór uwzględniając wielkość placówki,
jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej oraz liczbę oddziałów.”
3) w § 5 zmienia się treść ust. 3 pkt 2 i 3), który po zmianie otrzymuje brzmienie:
„2) dyrektora szkoły liczącej od 9 do 12 oddziałów w wysokości 600 zł miesięcznie,
3) wychowawcy klasy w wysokości 100 zł miesięcznie”
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII.250.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/170/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zabór.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego oraz rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych
sołectwach.
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