Uchwała Nr XII/45/2019
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 27 września 2019 roku
o zmianie uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja
2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a , art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 i 2245 oraz z 2019r. poz. 730 i 1287) w związku z art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego
oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1587)
Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje:
§1. W załączniku do Uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedliń sk z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu okreś lającego wysokoś ć i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia.
1) §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole lub szkołę podstawową, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Jedlińsk;”,
2) §8 otrzymuje brzmienie:
„§8. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek
funkcyjny z tytułu:
a) sprawowania funkcji wychowawcy klasy lub opiekującego się oddziałem przedszkolnym
w wysokości określonej w art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
miesięcznie,
b) powierzenia funkcji doradcy metodycznego wysokości 300 zł miesięcznie,
c) sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysokości 100 zł miesięcznie za 1 przydzielonego
nauczyciela stażystę lub nauczyciela kontraktowego.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedliń sk.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w ż ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą
od 1 września 2019 r.
Przewodniczący Rady:
Łukasz Kurek

