
UCHwAŁA NR LxvllV534/2010
RADY GMINY CZARNA

z dnia 26 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany rv Uchw!le Nr xLIV3'l'l/2009 Rady Gminy czarna z dnia l6 marca 2009 roku ł spra\Yie

ust;htria regulaminu okr€ślającego wysokośó st'wek oraz szczegółowe warunki przyzna1vania i \'tTpłacania

naucąvcielom alodatkórv do rvynagradzania, szczegółowe warunld ob|iczania i wypłacania n'uczycielom
$Tnagrodzeni' za godziny pon5d\rymiarowe i goalziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania

nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz ysokość i szczególowe zasady przyznawania
i wypł5cania dodatku mieszkbniowego dla nruczycieli

Na podstawie ań' l8 ust' 2 pkt 15 i art' 40' ust' l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (iekst

jedn. Dz' U' z200l r. Nr l42, poz. l59l z póź' zn.), \}ł związkn z ari' 30 ust' 6i 6a, art' 49 ust' 2iań' 54 ust'

7 ustawy z dnia 26 stycznia l982 roku - Karta Naucz}cicla ( tekst.jedn. Dz' U' z 2006 r' Nr 97' poz' 614,z póź' zn'

) Rada Gminy Cz"r'fna uchwala, co następl!e:

s1.w Uchwale Nt xL1I/344/2009 Rady cminy czarna zdnia 16 marca 2009 roku w sprawię usta]ania

regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegó}owe walunki przyznawania iwyplacania nauczycieIom

dodatków clo wynagradzania, szczegółowe waruDki obliczania iwyplacania nauczycielom wynagrodzenia za

godziny ponadwymiarowe igodziny dorźnych zaslępstw' tryb ikryleria przyznawania nauczycielom nagród ze

ipecjalnego funduszu nagród oraz wysokość i szczególowe zasady przyznawania iwypłacania dodatku

mieizkaniowego dla nauczycieli wprowadza się następLljące zniany: dotychczasowy $ 6 otrzynuje brzmierrie: ''
Nauczycięlom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęc;a przysługuje dodatek funkcyjn}r' ztym że

nauczycielowi któremu powięrzono: a) wychowawstwo klasy liczącqj dol2 uczniów - w wysokości 35 zł' b)

wych;wawstwo klasy liczącęj or1 13 do 20 uczniów W w}sokości 45 zł- c) wychowa\łstwo klasy liczącej

pówyzej 20 uczniów - w wysokości 60 
^' 

d\ funkcję opiekuna staŻu _ w w}sokośoi 5% w}Dagrodzenia

nauczyciela stazysty z wykształceniem wyŻszym pedagogicznym z pŹygotowaniem pedagogicznym

lz3oktąglorego do pelnego 7'olego $ to_ę]'

$ 2' Pozostałe postanowieDia Uchwały pozostająbez zm;an'

s3.Wykonanie Ltchwaly powierza się wójto\łi Gminy czarna oraz - odpowiednio - dyr€ktorom szkół

i przedszkoI; prowadzonych przez Gminę Czama'

$ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywię l4 dni od dnia jej ogłoszenia w DzienDiku Urzędowym

województwa PodlGrpackiego z mocą obowiąZującą od dnia 0l września 20l0 roku'

oeł
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