
UCHWAŁA Nr 82/X/19
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 marca 2009 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 30 ust.6, w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych
Rada Gminy Poczesna uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Poczesna 
(Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 59 poz.1301)  w § 1skreśla się pkt 8.

§ 2. W załączniku do uchwały nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 
Poczesna (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 59 poz.1301) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 regulaminu otrzymuje brzmienie:

1. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy, nauczyciela opiekującego się 
oddziałem przedszkolnym, opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej 
tabeli:

L.p.  Funkcja Wysokość dodatku
( miesięcznie w złotych)

1. wychowawcy klasy 300,00 
2. nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym 300,00
3. opiekuna stażu 50,00

2. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa § 9 pkt 1 powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

2) w § 11 dopisuje się pkt.3 i 4 w brzmieniu:

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym nie przysługują 
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji 
roku szkolnego, rozpoczęcia lub zakończenia zajęć oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 
Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować w związku 
z:

a) zawieszenia zajęć z powodu epidemii, mrozu, upałów lub klęsk żywiołowych;

b) wyjazdem dzieci na wycieczki i imprezy organizowane przez szkołę;

c) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień, traktuje się jak zajęcia 
faktycznie zrealizowane.

Id: 0D3B9C20-11B8-429D-B92A-CE1D288E97E3. Podpisany Strona 1



4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniu, w którym przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, 
w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin 
ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub 
ustalony na podstawie art.42 ust. 7 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub ¼ gdy dla 
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub 
dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie 
w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielona w planie organizacyjnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą od dnia 1 września 2019 r.

 

Przewodnicząca Rady

mgr Iwona Choła
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