
UCHWAŁA Nr .................... 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia .................... 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.147. 2019 Rady Gminy Nadarzyn  z dnia 28 sierpnia 
2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym                                 
(t.j. Dz.U. z 2019, poz. 506  ze zm. poz.1309, 1696, 1815), art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 
91d pkt 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.), 
po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym, Rada 
Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Zmienia się § 13 pkt 6 „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego 

funduszu nagród”, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII.147.2019 Rady Gminy 

Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r., który otrzymuje brzmienie: 

„6. Za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdzającymi do innych miejscowości                          

w ramach zielonych szkół, biwaków, wycieczek (przynajmniej 2 dniowych), 

przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za każdy 

dzień.”  

2. Zmienia się Załącznik nr 1 do Regulaminu, o którym mowa w ust. 1, który otrzymuje 

brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

                                                                                                    

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.  

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr …………………….. 

                                   Rady Gminy Nadarzyn 

           z dnia …………… 2019 r. 

 

          „ Załącznik nr 1 

                                                                                                  do Regulaminu 

 
 

WNIOSEK 
o przyznanie nagrody Wójta Gminy Nadarzyn                                                                 

za osiągnięcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze 
 

Zgłaszam wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Nadarzyn 
 
Pani/Panu 
 
....................................................................................................................................... 

( imię i nazwisko) 
 

....................................................................................................................................................... 
                                                             (staż pracy w szkole/ placówce) 
 
Zatrudnionej/emu w  
 
..................................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły/ placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony) 
 

....................................................................................................................................................... 
(stanowisko) 

 
....................................................................................................................................................... 

(ostatnia ocena pracy nauczyciela - data i stopień) 
 

 
Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Organ sporządzający wniosek: 
 
 
(miejscowość i data)                                       (pieczęć)                                                    
(podpis)”                                        


