
 

UCHWAŁA Nr X/71/2019 

RADY GMINY  WIDUCHOWA 

 

z dnia 30 października 2019 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  2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1571, poz. 1696), 

art. 30 ust. 6 i 6a 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, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 730 

i poz.1287) oraz  § 5 pkt 2 lit d 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 (Dz.U. z 2014 r. poz. 416 i poz. 922, 

z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r. poz. 630, z 2018 r. poz. 638, z 2019 r. poz. 249 

i poz. 1577) 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) zmienionej uchwałą Nr XXIX/302/2018 Rady Gminy 

Widuchowa z dnia 26 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 

4560) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„ § 3.1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono: 

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora; 

2) sprawowanie funkcji: 

a) wychowawcy klasy, 

b) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, 

c) opiekuna stażu, 

d) doradcy metodycznego, 

e) nauczyciela konsultanta.” 

2) w § 3 ust. 2 wiersz Lp. 4 tabeli otrzymuje brzmienie:  

 

§ 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 z mocą obowiązującą od dnia 1 września 

2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Wychowawca klasy 

 

Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym 

kwota 300 zł 

 

kwota 300 zł 



 

          Uzasadnienie do Uchwały Nr X/71/2019 

          Rady Gminy Widuchowa 

          z dnia 30 października 2019 r. 

 

  Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) z dniem 1 września 2019 r wszedł 

w życie art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela określający minimalną 

wysokość dodatku funkcyjnego nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie funkcji 

wychowawcy klasy, w kwocie 300 zł.  

Zgodne z § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 

2019 r. zmieniającego rozporządzenie. w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, z dniem 

1 września 2019 r. wszedł w życie przepis § 5 pkt 2 lit d rozporządzenia przyznający 

uprawnienie do uzyskania dodatku funkcyjnego nauczycielom, którym powierzono sprawowanie 

funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym. 

 

W związku ze zmianami prawa oświatowego, o których mowa wyżej koniecznym jest 

dostosowanie aktu prawa miejscowego, jakim jest uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli, do aktualnie obowiązujących przepisów. 

Niniejsza uchwała wprowadza następujące zmiany w regulaminie wynagradzania 

nauczycieli: 

1. zwiększa dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy, 

2. wprowadza dodatek funkcyjny dla nauczyciela opiekującego się oddziałem 

przedszkolnym i ustala jego wysokość. 

Zmiany uzgodniono z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Widuchowa. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


