UCHWAŁA NR IX/59/l1
RADY GMINY W CZERNIKOWIE
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

w sprawie aneksu do 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. 30 ust. 6 pkt 2, w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Z 2006 r. nr 97 poz.674 j. t.)

Rada Gminy Czernikowo
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się aneks do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§2
Aneksem jest pkt 8 dodany do par. 9 w. w. regulaminu o treści: „Wynagrodzenie za jedną
godzinę ponadwymiarową oraz godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela wypłacane jest
według stawki jego osobistego zaszeregowania, przez którą rozumie się stawkę uzyskaną w
oparciu o poziom wykształcenia, stopień awansu zawodowego oraz dodatek za warunki pracy,
odniesioną do rzeczywiście realizowanych zajęć."

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIĘ UCHWAŁY NR IX/59/ll

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz.674 j. t.)
w art. 30 pkt 2 nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego, jako organ prowadzący szkołę,
obowiązek określenia w drodze regulaminu szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Natomiast art. 35 ust. 3 stanowi, że to wynagrodzenie wypłaca się według stawki osobistego
zaszeregowania, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
Rozporządzenie MEN z 3 kwietnia 2009 r. (Dz. u. z 15 kwietnia 2009 r. Nr 60 poz.494) definiuje
pojęcie stawki osobistego zaszeregowania, ale ma zastosowanie tylko do szkół prowadzonych przez
organy administracji rządowej. Dla szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
nie ma jednoznacznego stanowiska, jak należy to pojęcie definiować. Należy to określić
w regulaminie, czego do tej pory w Gminie Czernikowo nie dokonano. To powodowało, że
nauczyciele realizujący różne pensum nie otrzymywali wynagrodzenia zgodnego z realizowaną
godziną. Ten aneks do regulaminu spowoduje, że nauczyciele będą otrzymywać wynagrodzenie za
faktycznie przepracowane godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

