UCHWAŁA VII/50/07
Rady Gminy Białogard
z dnia 30.03.2007 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz.
1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845; z 2005 r. Nr 10,
poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 181, poz. 1526, Nr 179, poz. 1487) oraz rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
nominalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową,
wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających nauczyciela do
dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących
podstawę przyznania nauczycielowi dodatku za warunki pracy i innych okresów
uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. Nr 22, poz. 181) po uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1.1. Regulamin określa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Białogard: wysokość stawek dodatków: za wysługę lat.
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania
tych dodatków; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość i warunki wypłacania
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć także placówki wymienione w art. 3 pkt 2 Karty
Nauczyciela;
2) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;
3) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia
zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych
zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków
przyznawania
dodatku
motywacyjnego,
wykazu
trudnych
i
uciążliwych
warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz
szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów
uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455 i Nr 100, poz. 1074,
z 2001 r. Nr 52, poz. 544, z 2002 r. Nr 160, poz. 1323, z 2003 r. Nr 34, poz. 286 oraz
z 2004 r. Nr 74, poz. 667).
Rozdział 2
Dodatki
Dodatek motywacyjny
§ 2. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny w zależności od osiąganych wyników
pracy. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskiwanie
szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków
pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy
z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
d) organizacja zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb
i zainteresowań uczniów;
§ 3. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 10% jego
wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie
dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres, na jaki został przyznany,
ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy Białogard, uwzględniając ocenę
spełniania przez nauczyciela warunków, o których mowa w § 4. 4.Dodatek motywacyjny
wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
5. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły ustala się w ramach
posiadanych środków na wynagrodzenia, w wysokości nie niższej niż 4 % środków
planowanych na wynagrodzenia zasadnicze.
6. Środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół ustala się w ramach posiadanych
środków na wynagrodzenia, w wysokości nie wyższej niż 40 % środków planowanych na
wynagrodzenia zasadnicze.
Dodatek funkcyjny
§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek
funkcyjny w wysokości określonej w tabeli:
Stanowisko kierownicze
Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów,
z wyłączeniem wymienionych w lp. 2:
a) dyrektor szkoły (zespołu), liczącej:
- do 8 oddziałów.
- 9-16 oddziałów,
- 17 i więcej oddziałów.
b) wicedyrektor szkoły (zespołu)

Wysokość dodatku - %
wynagrodzenia zasadniczego

do 30%
do 40%
do 50%
do 25%

2. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki
wicedyrektora.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość
szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki
lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora szkoły - Wójt Gminy Białogard;
2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych - dyrektor szkoły.

§ 5. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy w szkole podstawowej w wysokości do 4 %, wychowawstwo
klasy w gimnazjum w wysokości do 6 %;
2) sprawowanie funkcji:
- doradcy metodycznego - w wysokości do 4 % ;
- nauczyciela - konsultanta - w wysokości do 8 %;
- opiekuna stażu - w wysokości do 3 %
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty
Nauczyciela.
2. Opiekunowi oddziału przedszkolnego w szkole w wysokości do 2%.
3. Wysokość dodatków funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, ustala dyrektor, uwzględniając
zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji.
§ 6. 1. Prawo do dodatków funkcyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 oraz w § 6 ust. 1,
powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 5 i 6 , nie przysługują w okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska,
wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia
3. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2, nie wyłącza
prawa do dodatków funkcyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1.
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Dodatek za wysługę lat
§ 7. 1. Wysokość stawek dodatku za wysługę lat oraz szczególne przypadki zaliczania
okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat określa art.
33 Karty Nauczyciela oraz § 5 rozporządzenia. 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej jego stawki,
jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia
oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do
pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub
chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z
ubezpieczenia społecznego.
3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 8. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się, dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w tej godzinie była wykonywana w warunkach uprawniających do tego

dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3,
w sposób określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustalony na
podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 3, ustala się, dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie była wykonywana w warunkach uprawniających
do tego dodatku)przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin zajęć
nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób,
że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, lub opiekuńczych,
której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje
za godziny faktycznie przepracowane, pod warunkiem wypracowania przez nauczyciela
w danym tygodniu obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
7. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca
się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za
warunki pracy.
9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia
zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
10.. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy;
3) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień – traktuje się
jak godziny faktycznie przepracowane.
11.. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne
od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku
tygodnia - za podstawę ustalania liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określony w Karcie Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień
pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.
12. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują

planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień dnia wolnego, w uzasadnionych
przypadkach przysługuje odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej w sposób
określony w rozporządzeniu.
13. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od
pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nie
przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.
14. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się
z dołu, w ostatnim dniu miesiąca.
Dodatek za warunki pracy
§ 9.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub
uciążliwych warunkach określonych w § 6 i § 7 rozporządzenia.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości:
1) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą
z dysfunkcjami - do 20% wynagrodzenia zasadniczego;
2) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do tego
kształcenia - do 20% wynagrodzenia zasadniczego;
3) w pozostałych przypadkach określonych w § 7 rozporządzenia - do 7%
wynagrodzenia zasadniczego.
§ 10.1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których
mowa w § 9, ustala dla nauczycieli dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Wójt Gminy
Białogard.
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu, w ostatnim dniu miesiąca.
3. Dodatek, o którym mowa w § 9 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania
pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który
przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
4. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub
uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel,
któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach
obowiązujący go wymiar godzin zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości
proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych
tylko część obowiązującego wymiaru godzin zajęć lub jest zatrudniony w niepełnym
wymiarze godzin zajęć.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 11.1. Środki na nagrody w ramach utworzonego na podstawie art.49 ust. 1 pkt 1 Karty
Nauczyciela specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych
rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie
finansowym szkoły, z tym że:
1) 80% środków przeznacza się na nagrody dyrektora,
2) 20% środków przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie
nagrody nauczycielowi uzależnione jest w szczególności od:
1) dobrej oceny pracy,
2) otrzymywania w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzającym rok
przyznania nagrody, dodatku motywacyjnego przez co najmniej sześć miesięcy,
3) legitymowania się szczególnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej.
3. Nagrody przyznają:
1) ze środków o których mowa w ust. 1 pkt 1 - dyrektor po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej,
2) ze środków, o których mowa w ust. 1- pkt 2 - wójt gminy.
§ 12. Nagrody, o których mowa w § 11 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą organu prowadzącego może przyznać
nauczycielowi nagrodę w innym czasie.
§ 13. Szczegółowe warunki przyznawania nagród określa w regulaminie organ prowadzący.
Rozdział 3
Pozostałe ustalenia
§ 14. 1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których praca odbywa się pięć dni w
tygodniu, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpowiednio
udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a nie
otrzymują za ten dzień dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie
przepracowane godziny ponadwymiarowe.
2. Wicedyrektorom sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć
nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.
Dodatek mieszkaniowy
§ 15.1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie
-3,5%;
2) przy dwóch osobach w rodzinie
- 5 %;
3) przy trzech osobach w rodzinie
-6,5%,
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 7 %
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty
Nauczyciela.
2. Do członków rodziny, o której mowa w ust.l, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym
utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden nauczycielski dodatek mieszkaniowy, w wysokości
określonej w ust. 1; małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten
dodatek.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku
nauczycieli, o których mowa w ust. 3, na ich wspólny wniosek; nauczycielowi dodatek przyznaje
dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - Wójt Gminy Białogard.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
złożył wniosek o jego przyznanie.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego,

okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem
powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek
wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
7. Poza dodatkiem mieszkaniowym określonym ust.
1 - 6
nauczycielowi
przysługuje odrębny dodatek w wypadkach określonych w art. 54 ust. 5 Karty
Nauczyciela.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 16. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 235) nauczyciele, którzy w dniu
wejścia w życie ustawy otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowują do nich prawo do
czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wysokości i na zasadach
obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy w rozporządzeniu Ministra Fdukacji Narodowej
7 dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (Dz. U. Nr 29, poz. 160, z 1998 r.
Nr 39, poz. 229, z 1999 r. Nr 27, poz. 248 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 141) w wysokości:
1) I stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie 11 klasy - 30 zł miesięcznie;
2) II stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie I klasy - 47 zł miesięcznie;
3) III stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie klasy mistrzowskiej - 66 zł
miesięcznie.
§ 17. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Karty
Nauczyciela i Kodeksu pracy oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.
§ 18. zmiany Regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 lipca 2004
r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
179, poz. 1845) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego
określa, w regulaminie wynagradzania przyjmowanym corocznie i obowiązującym w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia.
Mając na uwadze powyższe proszę o podjecie uchwały zgodnie z załączonym
projektem.

