
Projekt 
 
z dnia  17 listopada 2022 r. 
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość 
i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Jemielnica 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, w związku z art. 9ca i 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730) oraz 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 416 z późn. zm.1) ) po uzgodnieniu projektu uchwały ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 
X/77/19 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2992 oraz 
z 2022 r. poz. 2886) tabela w § 4 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

Ilość oddziałów/liczba 
uczniów* 

Kwota dodatku 
miesięcznego w zł. Lp. Stanowisko 

od do od do 
- 12 500 1 700 1. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 

*ilość oddziałów 12 20 1 000 2 400 

- 6 500 1 000 2. 
Dyrektor Przedszkola 
*ilość oddziałów lub punktów 
przedszkolnych 6 12 500 1 700 

3. 
Wicedyrektor 
*ilość oddziałów lub punktów 
przedszkolnych 

12 i więcej 400 1400 

4. Inne stanowisko kierownicze  400 800 
5. Opiekun stażu 150 

6. Nauczyciel pełniący funkcję mentora 150 

7. Wychowawstwo klasy 300 
8. Wychowawstwo oddziału przedszkolnego 300 

9. Doradca metodyczny, 
nauczyciel konsultant 120 

 
1)  Zmiany rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r., poz. 922; z 2015 r., poz. 868; z 2016 r., poz. 1029;  

z 2017 r., poz. 630; z 2018 r., poz. 638; z 2019 r., poz. 249, poz. 1587 i poz. 2441; z 2020 r., poz. 1491; z 2021 r., 
poz. 787 oraz z 2022, poz. 1057 i poz. 1798 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą od 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 
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