
UCHWAŁA NR V/ 28 /2015 

RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 27 lutego 2015 r. 

zmieniająca uchwałę nr XIX/125/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2009 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za 

warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 oraz ust. 6a w związku z art. 91d 

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ) Rada 

Gminy Czernikowo uchwala, co następuje: 

§ 1 

W uchwale nr XIX/125/2009 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 lutego 2009 r. ( Dz. Urz. 

Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 45 poz. 964) w sprawie uchwalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat. 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw , a także wysokość 

oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wprowadza się 

następujące zmiany: 

w § 4 ust. 1 Załącznika dodaje się : 

pkt 7 o treści: „Dyrektorowi Szkoły Muzycznej – w wysokości co najmniej 40 % 

wynagrodzenia bazowego” 

oraz pkt 8 o treści: „kierownikowi sekcji w szkole muzycznej w wysokości co najmniej 10 % 

wynagrodzenia bazowego” 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

  
 



UZASADNIENIE 

W związku z utworzeniem Szkoły Muzycznej I stopnia w Czernikowie jako 

samodzielnej jednostki, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo zasadnym 

jest dodanie do listy nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze i w związku 

z tym przysługuje dodatek funkcyjny stanowiska Dyrektora Szkoły Muzycznej oraz 

kierownika sekcji w Szkole Muzycznej. Regulamin wynagradzania obowiązujący szkoły, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo reguluje kwestię dodatku funkcyjnego 

dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze uzależniając jego wysokość od 

liczby oddziałów. Zgodnie z definicją oddział w szkole stanowi grupa uczniów pobierających 

naukę w tej samej klasie. Dodatkowym wyróżnikiem oddziału może być specyficzny skład 

grupy uczniów lub program nauczania. 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie jest publiczną szkołą artystyczną dającą 

podstawy wykształcenia muzycznego poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry 

na instrumentach, teoretycznych lekcji zbiorowych oraz zespołów kameralnych w zakresie 

przedmiotów objętych nauczaniem. Nie ma „typowych” oddziałów kilkunastoosobowych jak 

np. w szkole podstawowej czy w gimnazjum. Obecnie jest 17 klas instrumentalnych: 4 klasy 

fortepianu,3 klasy gitary oraz klasa akordeonu, trąbki, puzonu, fletu, klarnetu, saksofonu, 

waltorni, kontrabasu, perkusji, skrzypiec oraz klasa chóru, 5 klas teoretycznych w cyklu 6- 

letnim, 4 klasy teoretyczne w cyklu 4-letnim, 6 zespołów kameralnych. 

Natomiast stanowisko kierownika sekcji wynika z art. 14 ust. 3 Rozporządzenia 

Ministra Kultury Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznych szkół i placówek artystycznych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1646) – tworzone jest w 

szkole, w której jest zatrudnionych 6 nauczycieli nauczających tego samego lub pokrewnego 

przedmiotu. W szkole Muzycznej I stopnia w Czernikowie obecnie jest 6 pokrewnych 

instrumentów dętych( flet, klarnet, puzon, trąbka, waltornia, saksofon), w związku z tym 

zasadnym jest utworzenie stanowiska kierownika sekcji (który m.in. opracowuje roczne plany 

sekcji, sprawuje merytoryczną opiekę i kontrolę nad pracą dydaktyczną nauczycieli 

wchodzących w skład sekcji, uczestniczy w przygotowywaniu egzaminów ). 

Projekt zmian w regulaminie został uzgodniony ze związkami zawodowymi 

zrzeszającymi nauczycieli. 

 


