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UCHWAŁA NR XIII/105/2015
RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka
Na podstawie art.30 ust 6, art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006
r. Nr 97, poz. 674 z póź.zm.) w związku z art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2015 r.poz.1515) Rada Gminy Czarna Dąbrówka uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Czarna Dąbrówka stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIX/273/2013 z dnia 25 września
2013r. wprowadza się następujące zmiany :
- § 26 otrzymuje brzmienie:
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, dni ustawowo wolne od pracy, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni
nieobecności w pracy nauczyciela wymienione w ust.1 - 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 nieobecności w pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
3. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub
opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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