
Projekt

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.), art. 30 ust. 6, 6a i 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 967 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania 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 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/219/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Wołczyn, zmienionej uchwałą Nr XLVII/314/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2018 r. 
i Uchwałą Nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2019 r.   wprowadza się następujące 
zmiany:

1) § 1 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
jednorazowe świadczenie na start;";

2) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego 
prawo do dodatku wygasa z tym dniem.";

3) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej jednostce oświatowej 
prowadzonej przez gminę Wołczyn dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor danej jednostki oświatowej 
macierzystej.”;

4) uchyla się § 7 ust. 3 - 6;

5) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania i zajęcia, w zależności od 
sprawowanej funkcji, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że nauczycielowi któremu powierzono:
a) wychowawstwo klasy w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w wysokości 300 zł,

b) funkcję doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta w wysokości 5 % kwoty bazowej określanej 
corocznie dla nauczycieli w ustawie budżetowej,

c) funkcję opiekuna stażu w wysokości 3 % kwoty bazowej określanej corocznie dla nauczycieli w ustawie 
budżetowej. Dodatek funkcyjny przysługuje opiekunowi stażu w podanej wysokości  za sprawowanie opieki 
nad każdym stażystą – nie więcej niż dwoma i na okres odbywania stażu na awans zawodowy,

d) wychowawstwo w oddziale przedszkolnym 300 zł.

6) w § 17 dodaje się  ust. 2 a w brzmieniu: „Kwoty dodatków funkcyjnych określone w pkt a) do d) zaokrągla się 
w górę do jednego złotego.";

7) § 24 otrzymuje brzmienie: "Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz za godzinę doraźnych 
zastępstw nauczyciela ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (z 
uwzględnieniem dodatku za trudne lub uciążliwe warunki pracy, jeśli praca w godzinach ponadwymiarowych 
została zrealizowana w takich warunkach)  przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 7 pkt 3 ustawy Karta 
Nauczyciela.";
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8) w § 25 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, godziny 
ponadwymiarowe oblicza się zgodnie z art. 42 ust. 5c  Karty Nauczyciela.";

9) w § 25 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. 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 z wyjątkiem:

1) opieki nad zdrowym dzieckiem;

2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem pracy;

3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia;

4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego 
funkcji związkowej.";

10) w § 25 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji 
Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy, a w szczególności w związku z:

a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozu,

b) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,

c) dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych związanych z przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych;

d) rekolekcjami,

e) udziałem w konferencjach metodycznych i innych naradach, szkoleniach o charakterze oświatowym, na 
które nauczyciel został skierowany przez pracodawcę

f) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie,

- traktuje się jak godziny zrealizowane.";

11) w § 25 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. Wysokość stawki wynagrodzenia za godzinę doraźnych zastępstw 
zależy od rodzaju realizowanych przez nauczyciela zajęć, a podstawą ustalenia wynagrodzenia za doraźne 
zastępstwa jest pensum właściwe dla rodzaju zajęć realizowanych w ramach doraźnych zastępstw.";

12) w § 25 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "7. Dla celów obliczeniowych wysokości wynagrodzenia za pełną 
godzinę ponadwymiarową lub doraźne zastępstwo dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze, za 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego przyjmuje się stawkę przysługującą nauczycielowi zatrudnionemu 
w pełnym wymiarze zajęć.";

13) w § 26 skreśla się ust. 3;

14) § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Podział środków, których wysokość określa art. 49 ust. 1 pkt 1) ustawy 
Karta Nauczyciela ustala się w następujący sposób:
1) na nagrody Burmistrza Wołczyna - 30% środków,
2) nagrody Dyrektora Szkoły - 70% środków.";

15) w § 29 skreśla się ust. 1;

16) w § 31 skreśla się ust. 3-6;

17) w § 32 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Wołczyna winien być 
sporządzony zgodnie z wzorem ustalonym przez Burmistrza.";

18) § 35 otrzymuje brzmienie: "1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne 
składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku 
funkcyjnego za wychowawstwo klasy lub wychowawstwo oddziału przedszkolnego i opiekę nad nauczycielem 
odbywającym staż, które przysługują w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

2. Za okres wakacji i ferii zimowych wynagrodzenie wypłaca się według średniej urlopowej ustalonej na 
podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.).
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3. W zakresie innych spraw wynikających ze stosunku pracy, a nie objętych niniejszym Regulaminem, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Kodeks Pracy.";

19) Po § 35 ust. 2 dodaje się rozdział VIII w brzmieniu: "ROZDZIAŁ VIII Jednorazowy dodatek dla nauczyciela 
stażysty";

20) po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu: "1. Nauczyciel stażysta, który będzie odbywał staż na stopień 
nauczyciela kontraktowego otrzyma jednorazowy dodatek w wysokości 1 000,00 zł.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany w terminie do 30 września 2019 r. nauczycielom, którzy 
rozpoczną staż na stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2019/2020 (na podstawie Ustawy z 13 
czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1287).

3. Jednorazowy dodatek dla nauczyciela stażysty będzie wypłacany tylko w podstawowym miejscu pracy, 
a nauczyciel może go otrzymać tylko jeden raz w okresie całego zatrudnienia.

4. Jednorazowy dodatek dla nauczyciela stażysty nie będzie wliczany do średnich wynagrodzeń nauczycieli.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

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

W związku z wszczętym postępowaniem nadzorczym Wojewody Opolskiego wobec uchwały nr XI/109/2019
Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2019 roku o zmianie uchwały w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela,
zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
z uwagi na przekroczenie delegacji ustawowej wynikającej z przepisów art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz wprowadzanych zmian ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1287) zachodzi
konieczność dokonania zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Zmiany dotyczą m. in.

- wprowadzenia minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy w wysokości 300 zł;

- wprowadzenia jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż w wysokości
1.000 zł;

- zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw;

- innych świadczeń.

Mając na względzie powyższe należy dostosować zapisy aktualnej uchwały do bieżącego stanu prawnego.
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