
UCHWAŁA NR XXXVI/208/18
RADY GMINY TURAWA

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009 r. odnośnie 
ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Turawa

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.1)) w zw. z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.2)) oraz art. 76 pkt 25 lit. a i b ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Turawa z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego szczegółowe warunki wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 
oświatowych działających na terenie Gminy Turawa dokonuje się następujących zmian:

1) w § 1 uchwały uchyla się w całości punkt 3;

2) dokonuje się zmiany w § 2 uchwały nadając mu nowe następujące brzmienie: ,,Niniejszy regulamin stosuje 
się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę 
Turawa”;

3) dokonuje się zmiany w § 5 uchwały nadając mu nowe następujące brzmienie: ,,Średnia wartość 
przyznanych dodatków motywacyjnych w szkole nie może przekroczyć ogólnej wartości zabezpieczenia 
środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli i wynosi 5% na etat przeliczeniowy”;

4) dokonuje się zmiany w § 9 uchwały nadając mu nowe następujące brzmienie: „Wysokość dodatku 
motywacyjnego przyznaje się w zależności od stopnia zaangażowania nauczyciela (dyrektora szkoły) 
w realizację zadań i obowiązków wyszczególnionych w § 8 ust.1 i 2 uchwały”

5) dokonuje się zmiany w § 12 uchwały nadając mu nowe następujące brzmienie: ,,Nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze lub inne dodatkowe zadania przysługują dodatki funkcyjne na 
warunkach określonych w tabeli dodatków funkcyjnych”;

Tabela dodatków funkcyjnych przysługujących nauczycielom,

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz dodatkowe zadania

Lp. Stanowisko Stawka dodatku funkcyjnego (% 
stawki bazowej)

1 dyrektor przedszkola jednooddziałowego 13 - 45
2 dyrektor przedszkola dwuoddziałowego 15 - 50
3 dyrektor przedszkola 3 i więcej oddziałów 17 - 55
4 dyrektor szkoły do 10 oddziałów 19 - 60
5 dyrektor szkoły powyżej 10 oddziałów 21 - 65
6 wicedyrektor szkoły (przedszkola) 13 - 40
7 kierownik Filii szkoły (przedszkola) 10 - 30
8 doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant 5 - 20
9 opiekun stażu dla jednego nauczyciela 2,2
10 opiekun stażu dla dwóch i więcej nauczycieli 3,5
11 wychowawca klasy (oddziału przedszkolnego) 5 - 10%

6) dokonuje się zmiany w § 16 uchwały nadając mu nowe następujące brzmienie: ,,Dodatki funkcyjne, 
o których mowa w § 12 nie przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 60 , 2203
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nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli 
zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia”;

7) dokonuje się zmiany w § 25 uchwały nadając mu nowe następujęce brzmienie: ,,Wynagrodzenie 
przysługuje nauczycielowi za każdą zrealizowaną godzinę ponadwymierową lub doraźnego zastępstwa 
powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych”;

8) uchyla się w całości § 27 uchwały;

9) uchyla się w całości Rozdział VII  uchwały „Dodatek mieszkaniowy”;

10) uchyla się w całości Rozdział VIII uchwały ,,Przepisy końcowe”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus
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