
 

UCHWAŁA NR XI/123/2019 

RADY GMINY MASŁÓW z dnia 19 września 2019 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/70/15 Rady Gminy Masłów z dnia 28 

kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów  

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1287 z późn. zm.), zwaną dalej 

„Kartą Nauczyciela”, i art.1 pkt 12 w zw. z art.17 ustawy z dnia 13 czerwca 

2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela praz niektórych innych ustaw ( 

Dz.U. z 2019 r. poz.1287) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/70/15 Rady 

Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania 

nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i 

innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów, zwanej dalej Uchwałą 

dokonuje się następujących zmian: 

1. W §4 ust.4 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.1 pkt 1 ustala się 

uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań 

wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę pracowników pedagogicznych 

i obsługi, wyniki pracy szkoły, prawidłowość realizacji budżetu szkoły, 

współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami mającymi na celu 

wspomaganie działalności zadań statutowych szkoły”. 

 

2.  W §5 ust.1 lit A. otrzymuje następujące brzmienie:  

„A/ dodatek za wychowawstwo klasy i dla nauczyciela opiekującego 

się oddziałem przedszkolnym wynosi 300 zł” 



3. W §5 skreśla się ust.2 

4. W §12 w ust.6 pkt.3 otrzymuje brzmienie: 

”Nagrodę dla pedagoga szkolnego przyznaje Dyrektor Szkoły, zgodnie 

z zasadami przyznawania nagród dla nauczycieli” 

 

§ 2. 

Pozostałe zapisy Uchwały nie zmieniają się. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 

września 2019 r. 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

/-/ Piotr Zegadło   

 

 

 
                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


