
Uchwała nr XXXIII/382/2005
Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 stycznia 2005 r.

w  sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki
przyznawania  nauczycielom  dodatków:  motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za  warunki  pracy,
niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30
ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r.
Nr  118,  poz.  1112  z  późniejszymi  zmianami)  oraz  rozporządzeniem  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. z 2000 r.  Nr
39, poz. 455 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§1.  Uchwala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych
składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1. szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum, dla

których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica,
2. dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora

jednostki, o której mowa w punkcie 1,
3. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 01 września danego

roku do 31 sierpnia roku następnego,
4. uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
5. nauczycielu  –  należy  przez  to  rozumieć  nauczycieli  poszczególnych  stopni  awansu

zawodowego,  wychowawców  i  innych  pracowników  pedagogicznych  zatrudnionych
w szkołach,

6. klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę.

§3. Szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego:
1. Warunkiem  przyznania  nauczycielowi  dodatku  motywacyjnego  jest  jakość

świadczonej  pracy,  w tym związanej  z  powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

1) systematyczne  i  efektywne  przygotowywanie  się  do  przydzielonych
obowiązków,

2) podnoszenie umiejętności zawodowych,
3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
4) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych,
5) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,



6) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
7) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
8) przestrzeganie dyscypliny pracy.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego
wynosi  5  %   planowanej  kwoty  na  wynagrodzenie  zasadnicze  ogółu  nauczycieli
zatrudnionych w danej szkole w danym roku budżetowym.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości:
1) dla dyrektorów – do 30 % wynagrodzenia zasadniczego,
2) dla nauczycieli – do 15 % wynagrodzenia zasadniczego.

4. O wysokości dodatku motywacyjnego nauczyciela decyduje:
1) uzyskiwanie  szczególnych  osiągnięć  dydaktycznych,  wychowawczych

i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz

warunków  pracy  nauczyciela,  dobrych  osiągnięć  dydaktyczno  –
wychowawczych  potwierdzonych  wynikami  klasyfikacji  lub
promocji,  efektami  sprawdzianu  i  egzaminu  oraz  sukcesami
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we
współpracy z ich rodzicami,

c) pełne  rozeznanie  środowiska  wychowawczego  uczniów,  aktywne
i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej
opieki;

2) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2
pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami

uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
c) prowadzenie  lekcji  koleżeńskich,  przejawianie  innych  form

aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
d) aktywny  udział  w  realizowaniu  innych  zadań  na  rzecz  edukacji

i pomocy społecznej.
5. O wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora decyduje:

1) terminowość  wykonywania  zadań  własnych  i  zleconych  przez  organ
prowadzący,

2) znajomość  prawa  oświatowego  i  przestrzeganie  jego  zasad  w  działalności
kierowniczej oraz sposob prowadzenia dokumentacji szkolnej,

3)  prawidłowość  opracowania  planu  finansowego  jednostki  i  właściwa  jego
realizacja,

4) operatywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i  gospodarowanie
nimi,

5) racjonalizacja kosztów działalności szkoły,
6) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z potrzebami jednostki,
7) współpraca ze  społecznymi  organami szkoły i  środowiskiem lokalnym oraz

efekty w tym zakresie,
8) dbałość o warunki pracy,
9) projektowanie  i  realizowanie  pożądanych  zmian  w  zakresie  dydaktyki,

wychowania, opieki, organizacji i wyposażania szkoły,
10)  tworzenie  systemu  monitorowania  i  motywowania  nauczycieli  oraz

pozostałych pracowników szkoły,
11) inspirowanie,  projektowanie  i  organizowanie  systemu  wewnątrzszkolnego

doskonalenia nauczycieli,



12) aktualizowanie  wiedzy  i  umiejętności  poprzez  uczestnictwo
w zorganizowanych formach kształcenia i doskonalenia oraz ich wykorzystanie
w pracy na rzecz rozwoju szkoły.

6. Dodatek motywacyjny przyznaje  się  na czas  określony, nie  krótszy niż  3  miesiące
i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, ustala
dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły wójt gminy.

8. Decyzję o dodatku motywacyjnym przekazuje się z uzasadnieniem w formie pisemnej.
9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
10. Dodatek motywacyjny nie przysługuje:

1) w  okresie  urlopu  dla  poratowania  zdrowia,  urlopu  macierzyńskiego
i wychowawczego,

2) nauczycielowi stażyście w pierwszym roku pracy pedagogicznej.

§4. Szczegółowe warunki przyznawania dodatków funkcyjnych: 
1. Dodatek funkcyjny przysługuje:

1) dyrektorom szkół,
2) wicedyrektorom,
3) nauczycielom – opiekunom stażu;
4) nauczycielom – wychowawcom klas.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego uzależniona jest od liczby oddziałów w szkole, liczby
dzieci,  warunków  organizacyjnych,  złożoności  zadań  wynikających  z  funkcji
kierowniczej.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i  wicedyrektorów określa poniższa
tabela:

Lp. Stanowisko Kwota (zł)
od do

Przedszkola:
1. a) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin

dziennie
200 400

b)  dyrektor  przedszkola  czynnego  ponad  5
godzin dziennie

300 600

Szkoły:
2. a) dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 300 600

b)  dyrektor  szkoły  liczącej  od  9  do  12
oddziałów

350 700

c)  dyrektor  szkoły  liczącej  od  13  do  15
oddziałów

400 800

d)  dyrektor  szkoły  liczącej  od  16  i  więcej
oddziałów

500 900

e) wicedyrektor 200 600

4. Wysokość  dodatku  funkcyjnego  w  granicach  określonych  w  tabeli  ustala  :  dla
dyrektorów szkół – wójt gminy, dla wicedyrektorów – dyrektor szkoły.

5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:
1) powierzenia funkcji opiekuna stażu w wysokości 40 zł miesięcznie,
2) powierzenia wychowawstwa w wysokości:

a) od 40 zł do 50 zł miesięcznie w przedszkolach,
b) od 30 zł do 40 zł miesięcznie w szkołach.



6. Wysokość dodatku  funkcyjnego,  o  którym mowa w ust.  5b,  uwzględniając  zakres
i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji ustala dyrektor szkoły.

7. Prawo  do  dodatku  funkcyjnego  przysługuje  od  pierwszego  dnia  miesiąca
kalendarzowego  następującego  po  miesiącu,  w  którym  nastąpiło  powierzenie
stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło od pierwszego
dnia miesiąca – od tego dnia.

8. Otrzymywanie  dodatku,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  3  nie  wyłącza  prawa
do otrzymania dodatku, o którym mowa w § 4 ust. 5.

9. Dodatki  funkcyjne  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  obowiązków
z  innych powodów,  a  jeżeli  zaprzestanie  tego  pełnienia  nastąpiło  pierwszego  dnia
miesiąca – od tego dnia.

10. Dodatek  funkcyjny  przysługuje  nauczycielom,  którym  powierzono  obowiązki
kierownicze  w  zastępstwie.  W  tych  przypadkach  prawo  do  dodatku  powstaje  od
pierwszego  dnia  miesiąca,  po  upływie  jednomiesięcznego  okresu  pełnienia  tych
obowiązków i kończy się z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu
tych obowiązków.

11. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§5. Szczegółowe warunki przyznawania dodatków za warunki pracy:
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne warunki pracy w przypadku, gdy:

1) prowadzą nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia
specjalnego – w wysokości do 10 % wynagrodzenia zasadniczego,

2) prowadzą  zajęcia  rewalidacyjno  –  wychowawcze  z  dziećmi  i  młodzieżą
upośledzonymi w stopniu głębokim -  w wysokości do 15 % wynagrodzenia
zasadniczego,

3) prowadzą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w klasie, do której uczęszcza
co  najmniej  jedno  dziecko  z  upośledzeniem umysłowym w stopniu  lekkim
realizujące  oddzielny  program  -   w  wysokości  do  5  %  wynagrodzenia
zasadniczego,

4) prowadzą  zajęcia  dydaktyczno  –  wychowawcze  w  klasach  łączonych  –
w wysokości do 10 %  wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach pracy przysługuje za godziny
faktycznie przepracowane w tych warunkach i w wysokości proporcjonalnej do liczby
tak przepracowanych godzin w stosunku do obowiązującego wymiaru godzin.

3. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa
w § 5 ust.  1 ustala  dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla  dyrektora szkoły – wójt
gminy.

4. Prawo  do  dodatku  za  warunki  pracy  powstaje  z  dniem  podjęcia  pracy  w  takich
warunkach,  a  ustaje  z  końcem miesiąca,  w którym nastąpiło  ustanie  pracy w tych
warunkach.

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

§6. Szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat:
1.   Wysokość dodatku za wysługę lat ustala się odpowiednio do okresu zatrudnienia.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy  od  pierwszego  dnia  miesiąca  kalendarzowego  następującego
po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki
dodatku, 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,

3) za  okres  urlopu  dla  poratowania  zdrowia  oraz  za  dni,  za  które  otrzymuje
wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy,
za które nauczyciel otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat  potwierdza oraz jego wysokość określa:
nauczycielowi – dyrektor szkoły, dyrektorowi szkoły – wójt gminy.

4. Nauczycielowi  zatrudnionemu  w  niepełnym  wymiarze,  przysługuje  dodatek
za wysługę proporcjonalny do wymiaru zatrudnienia.

5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§7.   Szczegółowe warunki  obliczania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe oraz
za godziny zastępstw doraźnych:

1. Wynagrodzenie  za  jedną  godzinę  ponadwymiarową  ustala  się  dzieląc  stawkę
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie  z  dodatkami  za trudne  warunki  pracy, jeżeli
praca  w  godzinach  ponadwymiarowych  odbywa  się  w  takich  warunkach)  przez
miesięczną  liczbę  obowiązkowego  wymiaru  zajęć,  ustalonego  dla  rodzaju  zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa
w ust. 1 uzyskuje się mnożąc 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.

3. Liczbę  godzin  ponadwymiarowych dla  nauczycieli  realizujących różne tygodniowe
wymiary godzin  ustala  się  dzieląc  liczbę  realizowanych przez  nauczyciela  godzin
przez sumę ilorazów tych wymiarów. Stawkę za godzinę ponadwymiarową określa się
z większego tygodniowego wymiaru godzin realizowanego przez nauczyciela.

4. Przydzielenie  godzin  ponadwymiarowych  nauczycielom  korzystającym  ze  zniżki
godzin wymaga zgody wójta gminy.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym
szkoły 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.

6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich
realizować  z  przyczyn  leżących  po  stronie  pracodawcy,  a  w  szczególności
w związku z :

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem uczniów na wycieczki, zawody lub imprezy organizowane

przez szkołę,
3) chorobą  ucznia  nauczanego indywidualnie,  trwającą  nie  dłużej  niż

tydzień,
4) rekolekcjami,
5) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej, 

      traktuje się jako godziny odbyte.

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają  dni  usprawiedliwionej  nieobecności  w  pracy lub  dni  ustawowo wolne
od pracy oraz tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku
tygodnia –  za  podstawę ustalenia  liczby godzin  ponadwymiarowych przyjmuje  się



obowiązkowy  tygodniowy  wymiar  zajęć  nauczyciela,  pomniejszony  o  1/5   tego
wymiaru (lub odpowiednio  o 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień
pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo
wolny od pracy. W taki sam sposób rozlicza się godziny ponadwymiarowe nauczycieli
korzystających  z  urlopu  z  tytułu  opieki  nad  dzieckiem  do  lat  14  oraz  urlopów
okolicznościowych.

8. Liczba  godzin  ponadwymiarowych,  za  które  przysługuje  wynagrodzenie  w  takim
tygodniu,  nie  może  być  jednak  większa  niż  liczba  godzin  ponadwymiarowych
przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.

9. Nauczycielom  przysługuje  wynagrodzenie  dodatkowe  za  sprawowanie  opieki  nad
dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach tzw. „zielonych szkół”
w wysokości wynagrodzenia -  za 10 godzin ponadwymiarowych w tygodniu.

10. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują uzgodnione z dyrektorem
placówki, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze (wycieczki, wyjazdy na
konkursy, zawody), a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje
odrębne  wynagrodzenie  za  efektywnie  przepracowane  godziny  ponadwymiarowe,
nie więcej jednak niż za 4 godziny.

11. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się tak, jak za jedną
godzinę ponadwymiarową.

12. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca
się z dołu.

§8.  Szczegółowe  zasady  przyznawania  oraz  wypłacania  nauczycielskiego  dodatku
mieszkaniowego:

1. Nauczycielom  posiadającym  kwalifikacje  do  zajmowania  stanowiska  nauczyciela,
zatrudnionym  w  wymiarze  nie  niższym  niż  1/2  etatu,  przysługuje  dodatek
mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 45 zł,
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 60 zł,
3) przy trzech osobach w rodzinie – 75 zł,
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 90 zł.

3. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
współmałżonka  oraz  dzieci  do  ukończenia  pobierania  nauki  nie  dłużej  jednak  niż
do ukończenia 25 roku życia, pozostających na wyłącznym utrzymaniu uprawnionego
nauczyciela.

4. Dodatek  przyznaje  się  bez  względu  na  tytuł  prawny  do  lokalu  mieszkalnego,
na pisemny wniosek zainteresowanego nauczyciela z określeniem stanu rodzinnego
uprawnionego.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim
zamieszkującym,  przysługuje  tylko  jeden  dodatek  mieszkaniowy,  w  wysokości
określonej w ust. 2

6. Nauczycielski  dodatek  mieszkaniowy  przyznaje  się  na  wniosek  nauczyciela,
a  w  przypadku  nauczycieli,  o  których  mowa  w  ust.  5,  na  ich  wspólny  wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły wójt gminy.

7. Nauczycielski  dodatek  mieszkaniowy  przysługuje  w  okresie  wykonywania  pracy,
a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku chorobowego,
3) odbywania  zasadniczej  służby  wojskowej,  przeszkolenia  wojskowego,

okresowej  służby  wojskowej;  w  przypadku  jednak,  gdy  z  nauczycielem



powołanym  do  służby  wojskowej  zawarta  była  umowa  o  pracę  na  czas
określony,  dodatek  wypłaca  się  nie  dłużej  niż  do  końca  okresu,  na  który
umowa ta była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.
8. Nauczycielski  dodatek  mieszkaniowy   przysługuje  od  pierwszego  dnia  miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

§ 9 Traci moc uchwała nr XXXI/271/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 31 sierpnia 2000 r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli,  ustalenia regulaminu określającego wysokość
oraz  szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków  motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także
wysokości, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§11.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz



Uzasadnienie 
do uchwały nr XXXIII/382/2005

Rady Gminy Świdnica
z dnia 27 stycznia 2005 r.

w  sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki
przyznawania  nauczycielom  dodatków:  motywacyjnego,  funkcyjnego  i  za  warunki  pracy,
niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego.

Projekt  uchwały został  przygotowany na  podstawie  art.  30  ust.  6  ustawy z  dnia
06 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela w związku z art.  18 ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 maja 2000 r., które to przepisy stanowią o kompetencji Rady Gminy
w  sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki
przyznawania nauczycielom dodatków określonych w uchwale.

Zatem zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela (zmiana
wprowadzona ustawą z dnia 15 lipca 2004 r.  o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz
niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 179, poz. 1845) kompetencją organu prowadzącego jest
coroczne  określenie  w  drodze  regulaminu  obowiązującego  od  dnia  01  stycznia  do  dnia
31 grudnia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia określonych w uchwale.

Projekt  uchwały został  uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Świdnickiej.

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Jarosław Wasyliszyn

Projekt uchwały został rozpatrzony przez
Komisję Oświaty
na posiedzeniu w dniu 26.01.2005
Komisja wydała opinię pozytywną

Dyrektor GZO Jadwiga Generowicz

Sporządziła: Anna Zając


