
 

 

UCHWAŁA NR XVI/78/2019 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

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

zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość 

i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w poszczególnych 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Zawidów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 91d 

pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) – po uzgodnieniu  

ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLII/217/2009 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków  

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasad wynagradzania za godziny 

ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 

świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Miejską Zawidów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2010 r. Nr 51, 

poz. 757 oraz z dnia 8 marca 2018 r. poz. 1185) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dodatki funkcyjne przysługują nauczycielom, którym powierzono niżej określone stanowiska: 

1) Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów - miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego od 20 do 40% 

pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. 

2) Dyrektor szkoły liczącej 9 oddziałów i więcej - miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego od 25  

do 60 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. 

3) Wicedyrektor szkoły - miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego od 10 do 40% pobieranego 

wynagrodzenia zasadniczego. 

4) sprawowanie funkcji opiekuna stażu - miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego 300,00 zł. 

5) sprawowanie funkcji wychowawcy klasy lub nauczyciela opiekującego się oddziałem 

przedszkolnym - miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego 300,00 zł.”; 
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2) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia obowiązków wychowawcy klasy/nauczyciela 

opiekującego się oddziałem przedszkolnym przysługują za każdą klasę/oddział przedszkolny 

powierzoną/powierzony nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zawidów. 

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

Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 września 2019 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

R. Ryż 
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