
UCHWAŁA NR X/64/2019 
RADY GMINY GZY

z dnia 29 listopada 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U z 2019r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) i art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2019r. poz. 2215) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gzy 
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10532) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 17 ust. 5 załącznika otrzymuje brzmienie: “Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy 
w dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane - zorganizowane zajęcia 
dydaktyczne i opiekuńczo - wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, 
przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe.” ;
2) § 19 załącznika otrzymuje brzmienie:
“ 1. Nagrody, o których mowa w § 18 są przyznawane w terminie do 14 października każdego roku 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej rok i spełnił 
warunki określone regulaminem oraz na zasadach przewidzianych w tym regulaminie. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego może wystąpić:
1) w stosunku do nauczyciela oraz nauczyciela pełniącego funkcje kierownicze w szkole -  dyrektor 
szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, związki zawodowe działające w szkole;
2) w stosunku do dyrektora szkoły-Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, związki zawodowe działające 
w szkole.
3. Nagrodę organu prowadzącego może również przyznać wójt z własnej inicjatywy.
4. Nagrodę dyrektora szkoły może przyznać dyrektor z własnej inicjatywy, albo na wniosek Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców lub związku zawodowego działającego w szkole. Ust. 6 stosuje 
się odpowiednio.
5. Wnioski o nagrodę organu prowadzącego rozpatruje wójt.
6. Wnioski o przyznanie nagrody organu prowadzącego składa się do wójta i powinny zawierać 
następujące dane kandydata do nagrody:

1) imię i nazwisko;
2) informację o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego;
3) staż pracy pedagogicznej;
4) nazwę szkoły;
5) zajmowane stanowisko;
6) ocenę pracy pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego wraz z datą 
otrzymania -  jeśli nauczyciel taką ocenę posiada;
7) uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o osiągnięciach w ostatnich latach, 
po otrzymaniu ostatniej nagrody;
8) podpis wnioskodawcy.

7. Wzór wniosku o nagrodę Wójta Gminy Gzy/Dyrektora Szkoły stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu.” ;



3) załącznik do regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY

Zdzisław Kaczorowski



Załącznik do uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Gzy

WNIOSEK O NAGRODĘ ORGANU PROWADZĄCEGO /DYREKTORA SZKOŁY

1. Imię i nazwisko nauczyciela:..................................................................................................................
2. Miejsce pracy -  nazwa szkoły i stanowisko: .......................................................................................
3. Wykształcenie ogólne:............................................................................................................................
4.Specjalność:.................................................................................................................................................
5.Staż pracy pedagogicznej.........................................................................................................................
6. Posiadany stopień awansu zawodowego:................................................................................................
7. Informacja o ocenie pracy pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego wraz z datą 
otrzymania -  jeśli nauczyciel taką ocenę posiada

8. Uzasadnienie wniosku

data, nazwa i podpis podmiotu wnioskującego

PRZEWODNICZĄCY 
~  / ^ D Y

Zdzisław Kaczorowski



UZASADNIENIE

Zmiany w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Gzy doprecyzowują kwestię związane z ustaleniem wynagrodzenia za nadgodziny 
ponadwymiarowe uregulowane w § 17 ust. 5 załącznika do uchwały. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Karty 
Nauczyciela w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu 
nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych 
zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin 
ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 
1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przepis ustawy zakreśla zatem wymiar godzin 
ponadwymiarowych przydzielanych nauczycielowi. Ponieważ pozbawienie pracownika składnika 
wynagrodzenia za godziny przepracowane musi mieć podstawę ustawową, stąd zapis dotyczący zapłaty 
za nie więcej niż cztery efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe musiał zostać usunięty.

Dokonano też zmian w zakresie doprecyzowania kwestii związanych z przyznawaniem nagród 
przez Dyrektora oraz organ prowadzący w paragrafie 19 załącznika uchwały. Określono wyraźnie, że 
w imieniu organu prowadzącego nagrodę przyznaje wójt, natomiast nagrodę dyrektora - dyrektor szkoły. 
Nagrody te mogą być przyznane również na wniosek innych podmiotów, co też zostało doprecyzowane. 
Uwzględniono sugestie związane z aspektami formalnymi, co powinien zawierać wniosek innych 
podmiotów o przyznanie nagrody oraz zrezygnowano z przedstawienia opinii Rady Pedagogicznej oraz 
związków zawodowych do wniosków o przyznanie nagrody, jako nie wymaganych prawem. Zarówno 
Rada Pedagogiczna jak i związki zawodowe są uprawnione do samodzielnego składania wniosków 
o przyznanie nagrody.

PRZEWODNICZĄCY

Zdzisław Kaczorowski


