
Projekt

z dnia  5 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia .................... 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/264/10 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokrsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 994), 
art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. § 5 ust. 1 załącznika do uchwały Rady Gminy Mokrsko Nr XLVI/264/10 z dnia 21 czerwca 2010 roku 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Mokrsko (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 218, poz. 1771) otrzymuje brzmienie: ,,Nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli:

Lp. Stanowisko                                                                           Obowiązująca 
wysokość 
dodatku 
funkcyjnego               
(miesięcznie 
złotych)

Według propozycji 
Dyrektorów 
(Miesięcznie złotych)

1. Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola 
w Mokrsku

1.100 zł 2.000 zł

2.
a)
b)
c)

Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w:
Krzyworzece,
Ożarowie,
Komornikach,

800 zł
800 zł
800 zł

2.000 zł
2.000 zł
2.000 zł

3. I Wicedyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola 
w Mokrsku

650 zł 800 zł

4. II Wicedyrektor Zespołu Szkół 
i Przedszkola w Mokrsku

400 zł 800 zł

5.
a)
b)
c)

I Wicedyrektor Zespołu Szkoły 
i Przedszkola w:
Krzyworzece,
Ożarowie,
Komornikach,

300 zł
300 zł
300 zł

800 zł
800 zł
800 zł

6. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chotowie 600 zł 700 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szewczyk
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UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/264/10 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokrsko

Podstawę do opracowania w/w uchwały Rady Gminy Mokrsko stanowi pismo Dyrektorów Zespołów Szkół

i Przedszkoli Gminy Mokrsko z dnia 19.04.2018 r., wnioskujące o zwiększenie wysokości ich dodatku

funkcyjnego.

Wniosek dyrektorów uzasadniony jest skutakami reformy oświatowej, wprowadzającej m.in. ośmioklasowe

szkoły podstawowe, skutkujące większą liczą oddziałów, uczniów, wzrostem zatrudnienia nauczycieli, a

tym samym zwiększenie zakresu obowiązków dyrektora danej placówki oświatowej.

Ponadto zmiana przepisów ustawy - Karta Nauczyciela w zakresie braku możliwości przydzielania godzin

ponadwymiarowych dla dyrektorów i wicedyrektorów wpływa na porównywalną wysokość miesięcznego

wynagrodzenia dyrektora szkoły i pełnoetatowego nauczyciela z nadgodzinami o tym samym stopniu

awansu zawodowego.
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