Uchwała Nr XXI/132/12
Rady Gminy Pacanów
z dnia 20 stycznia 2012 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/248/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów


	Działając na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 54 ust. 3, 5 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, w związku z art. 18, ust.2, pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:

§ 1

W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/248/09 Rady Gminy Pacanów z dnia
9 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

W § 13 pkt. 1) otrzymuje nowe brzmienie: 
1) wychowawstwo klasy oraz dla wychowawców pracujących w przedszkolu: 
-     w klasie liczącej do 15 uczniów w wysokości 180 zł miesięcznie,
	w klasie liczącej od 16 do 24 uczniów w wysokości 240 zł miesięcznie,

w klasie od 25 uczniów w wysokości 300 zł miesięcznie 

W § 17 
1.  ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 
   2.Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się z zastrzeżeniem ust.3 w sposób określony w ust. 1
2. Wykreśla się ust. 5

 § 20 otrzymuje nowe brzmienie: 
Nagrody, o których mowa w § 19, powinny zostać przyznane najpóźniej do dnia 14 października każdego roku.

W § 21 ust. 3 pkt. 1)  i pkt. 2) otrzymują nowe brzmienie: 

	ze środków, o których mowa w § 19 ust. 2, pkt. 1 – dyrektor
	ze środków, o których mowa w § 19 ust. 2, pkt 2 – wójt gminy, jeżeli z wnioskiem o nagrodę wójta występuje dyrektor szkoły, rada pedagogiczna lub związki zawodowe to wniosek poparty powinien być opinią organu zgłaszającego.




§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.











































