
Uchwała Nr XVII/158/2008
Rady Gminy Świlcza

z dnia  29  kwietnia   2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli
poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki przyznawania
dodatku za wysługę lat, wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i
za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku  mieszkaniowego oraz wysokości nagród za osiągnięcia
                                              dydaktyczno-wychowawcze.

Na podstawie art. 30 ust. 6  i  art. 54 ust. 7  w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy  stanowi, co następuje:

§ 1.
W § 9 uchwały Nr XIV/124/2007 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, wysokość stawek dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich
przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wysokości
nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2008 r.
Nr 5, poz. 107)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w  szkole przysługuje dodatek
      funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Stanowisko
% dodatku

w stosunku do średniego
wynagrodzenia nauczyciela-stażysty

Kwota dodatku
w zł

dyrektor zespołu szkół 40 – 55 680 – 935
wicedyrektor zespołu szkół 20 – 35 340 – 595
dyrektor szkoły podstawowej 30 – 40 510 – 680
dyrektor przedszkola 25 – 30 425 – 510
wychowawca klasy - 60
opiekun stażu - 20
doradca metodyczny - 200 – 420”

§ 2.

Przepisy uchwały mają zastosowanie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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