
UCHWAŁA NR IX/ 52/19 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 10 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu W ynagradzania Nauczycieli 

Na podstawie art. 30 ust.6, Ga, art. 34a, art. 49, art. 54 ust 3, 5 i 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 poz. 730 i 1287), 
w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 200S 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 922, z 2015 r. 868, z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r. 
poz. 630, z 2018 r. poz. 638 oraz z 2019 r. poz. 249 i 1587) art. 18 ust 2, pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 i 1309) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXl ll/192/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania 
Nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 4734 i 6120) w regulaminie, stanowiącym 

załącznik do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 7 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 7. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły a dla dyrektora szkoły -
Wójt. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków 

wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły, z uwzględnieniem stopnia awansu 
zawodowego nauczycieli."; 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 8. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora oraz nauczycielowi, któremu 

powierzono sprawowanie wychowawstwa klasy, opiekuna stażu oraz dla nauczyciela 
opiekującego się oddziałem przedszkolnym przysługuje dodatek funkcyjny."; 

3) § 9 otrzymuje brzmienie: 
,, § 9 Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt, a dla nauczyciela, 

któremu powierzono sprawowanie wychowawstwa klasy, opiekuna stażu oraz dla nauczyciela 
opiekującego się oddziałem przedszkolnym- dyrektor szkoły, w ramach posiadanych środków 
finansowych, uwzględniając: 

1) wielkość szkoły; 

2) strukturę organizacyjną szkoły; 

3) liczbę stanowisk kierowniczych w szkole; 

4) liczebność klas; 

5) wielkość obwodu i złożoność problemów związanych z dowozem dzieci i młodzieży do szkoły." 

4) § 11 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 11. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy, opiekuna stażu oraz 

nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości: 

1) dla wychowawcy klasy - 300,00 zł brutto; 

2) dla opiekuna stażu - 80,00-120,00 zł brutto; 
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3) dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym - 300,00 zł brutto." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 

Sławomir Dudek 

Id : A 792062E-BFFA-4E92-9820-7DSSF7896405. Podpisany Strona 2 


