
 

 

UCHWAŁA NR IX/64/19 

RADY GMINY OSTRÓWEK 

z dnia 27 września 2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XV/100/2016 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli  

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrówek  

zmienioną Uchwałą Nr XXII/157/2017 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycz-

nia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. 

poz. 730, 1287) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XV/100/2016 Rady Gminy Ostrówek z dnia 30 czerwca 2016 r. w spra-

wie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzo-

nych przez Gminę Ostrówek zmienionej uchwałą nr XXII/157/2017 Rady Gminy Ostrówek z dnia 26 kwietnia 

2017 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1 uchyla się ust. 3; 

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość dodatków funkcyjnych określa poniższa tabela: 

Lp. Stanowisko lub funkcja Wysokość dodatku 

1. Dyrektor przedszkola i szkoły podstawowej liczącej od 1 do 9 oddziałów 1000 zł 

2. Dyrektor szkoły podstawowej liczącej od 10 do 16 oddziałów 1200 zł 

3.  Wychowawca klasy w szkole podstawowej 300 zł 

4. Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej 300 zł 

5. Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym w przedszkolu 300 zł 

6. Opiekun stażu 100 zł 

”; 

3) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wysokość dodatku za trudne lub uciążliwe warunki pracy dla nauczycieli wynosi 360 zł miesięcz-

nie.”; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 października 2019 r.

Poz. 5311



4) uchyla się § 8. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Ostrówek 

 

 

Andrzej Wojewoda 
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