
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/254/2017 

RADY GMINY ŻUKOWICE 

z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczególne 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających  

ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe 

zasady jego przyznawania i wypłacania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 

poz 446 ze zm.) art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz.U. z 2016r. poz. 1379 ze zm.) a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, ogólnych 

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 

wolnym od pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 416 ze zm.) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli, Rada Gminy Żukowice uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/122/2009 Rady gminy Żukowice z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie  ustalenia 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków:  

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia  

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 

z dnia 18 maja 2009r. Nr 87 poz. 1858) wprowadza się następujące zmiany: 

- § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie " § 11 ust. 3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których 

mowa w § 11 ust. 1 i 2 określa poniższa tabela. 

L.P. Stanowisko-funkcja Wysokość dodatku funkcyjnego 

1. dyrektor szkoły do 9 oddziałów 10% - 25% 

2. dyrektor szkoły liczącej powyżej 9 oddziałów 20% - 35% 

3. zastępca dyrektora szkoły 10% - 25% 

4. wychowawca klasy: 

1) w oddziałach przedszkolnych 

2) w szkołach podstawowych: 

a) w klasach (oddziałach) do 15 uczniów, 

b) w klasach (oddziałach) powyżej 15 uczniów, 

 

3% 

 

2,5% 

3,5% 

5. opiekun stażu 4% 
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WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żukowice. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Żukowice: 

J. Szmidt 
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