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UCHWAŁA NR II/8/2006 
RADY GMINY BOGDANIEC 

 
z dnia 5 grudnia 2006r. 

 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 roku 

 
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1,  
i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 
ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) po uzgodnieniu ze Związ-
kami Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału  
w Bogdańcu  uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli 
określa: 

1) wynagrodzenie zasadnicze; 

2) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków: za wysługę lat, mo-
tywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki 
pracy; 

3) szczegółowy sposób obliczania wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe oraz za go-
dziny doraźnych zastępstw; 

4) wysokość i warunki wypłacania nagród ze 
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa 
bez bliższego określenia o: 

1) ustawie Karta Nauczyciela - należy przez to ro-
zumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze 
zm.); 

2) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, 
szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub pla-
cówek, dla których organem prowadzącym 
jest gmina Bogdaniec; 

3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć 
okres pracy szkoły od 1 września danego roku 
do 31 sierpnia roku następnego; 

4) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez 
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jed-
nostki, o której mowa w pkt 2; 

5) klasie - należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę; 

 


