
 

 

UCHWAŁA NR LIII/269/18 

RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 25 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania 

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 

i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli  

szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Chojnów 

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 967) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje: 

§ 1.  W załączniku do uchwały nr XLV/196/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2009 r.  

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia  

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród 

i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych  

przez miasto Chojnów wprowadza się następujące zmiany:  

- § 5 otrzymuje brzmienie: „Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżetach placówek  

na dodatki motywacyjne w przeliczeniu na jeden etat w odniesieniu do średniego wynagrodzenia nauczyciela 

stażysty wynosi co najmniej 5%”; 

- § 7. 1. otrzymuje brzmienie: „Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora 

placówki przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli”: 

 

Lp. 

 

Stanowisko 

Stawka dodatku funkcyjnego: 

miesięcznie % wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela 

 

1/ 

2/ 

3/ 

 

dyrektor przedszkola 

dyrektor szkoły 

wicedyrektor szkoły 

 

30   -   55 

55   -   80 

35   -   60 

- § 7. 2. otrzymuje brzmienie: „Dodatek funkcyjny przysługuje również: 

1) nauczycielom: 

a) wychowawcom klas w wysokości nie mniej niż 150 zł miesięcznie, 

b) wychowawcom grup przedszkolnych w wysokości nie mniej niż 150 zł miesięcznie, 

c) opiekunom stażu w wysokości nie mniej niż 100 zł miesięcznie, 

2) nauczycielom – doradcom metodycznym w wysokości nie mniej niż 100 zł miesięcznie.”; 
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- § 23 otrzymuje brzmienie: „Za analizę i ocenę prac z języka polskiego, począwszy od klasy czwartej 

szkoły podstawowej przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie miesięczne w wysokości  

5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, liczone proporcjonalnie do realizowanego przez 

nauczyciela wymiaru.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.  

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2018 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa: 

J. Skowroński 
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