
 
           U c h w a ł a  Nr XXXV/ 263/ 05                                        

Rady Miejskiej w Pleszewie 

                                                    z dnia 1 grudnia 2005r.  

 
 

w sprawie :  regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysług� lat,                

      za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego                

      w szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych przez Miasto i Gmin� Pleszew na rok 2006. 

 
       
Na podstawie  art. 30 ust. 1 i 6 , art. 54 ust. 7,  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy             

z dnia 8 marca 1990 r. o  samorz�dzie  gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591                

ze zmianami), Rada Miejska uchwala co nast�puje: 

 
§1. „Regulamin wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysług� lat, za warunki 

pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach                          

i przedszkolach   prowadzonych przez Miasto i Gmin� Pleszew na rok 2006”,  który stanowi  

zał�cznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.  Wykonanie  uchwały  powierza  si�  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Pleszew. 

 

§ 3. Uchwała   podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym   Województwa Wielkopolskiego      

 i  wchodzi   w  �ycie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  z moc� obowi�zuj�c� od dnia                    

        1 stycznia 2006 r. 

        . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do uchwały nr XXXV/263/05   

Rady Miejskiej w Pleszewie z  dnia 1 grudnia 2005r. 

 

 
  

Zgodnie art. 30 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. 

Nr 118 , poz. 1112 ze zmianami), organ prowadz�cy szkoł� okre�la corocznie dla nauczycieli                 

w drodze regulaminu:  

1) wysoko�� stawek dodatków: za wysług� lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz 

za warunki pracy, 

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz 

za godziny dora�nych zast�pstw, 

3) wysoko�� i warunki przyznawania dodatku motywacyjnego.  

 Regulamin został uzgodniony z Oddziałem Zarz�du ZNP w Pleszewie oraz z   Komisj� 

Zakładow� NSZZ „Solidarno��” Pracowników O�wiaty i Wychowania w Pleszewie. 

  Podstaw� do stworzenia niniejszego regulaminu był „Regulamin okre�laj�cy wysoko�� oraz 

szczegółowe warunki przyznawania  dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysług� lat oraz 

za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a tak�e wysoko�� oraz szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych                

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gmin� Pleszew w roku 2005”.   

       W wyniku negocjacji przedstawicielami zwi�zków zawodowych uległ zmianie sposób 

naliczania �rodków finansowych na wypłat� dodatku motywacyjnego. Ustalono, �e tworzy si� 

procentowy odpis na ka�dy etat nauczycielski  naliczaj�c go jako �redni� od zasadniczego 

wynagrodzenia pojedynczego nauczyciela dyplomowanego, mianowanego, kontraktowego                   

i sta�ysty. Ponadto proponuje si� zwi�kszenie dodatków funkcyjnych dla wychowawców szkół 

podstawowych i gimnazjum o 5,00 zł oraz zró�nicowanie dodatku dla wychowawców                               

w przedszkolach: w oddziałach od 1 do 15 dzieci  i powy�ej 15.  Ulega zwi�kszeniu 

wynagrodzenie dla opiekunów awansu nauczycielskiego. 

Konieczno�� podj�cia uchwały wynika z obowi�zku zawartego w ww. ustawie.  

W zwi�zku z powy�szym podj�cie uchwały jest uzasadnione. 

 


