
 

 

UCHWAŁA NR XXII/9/2020 

RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 

z dnia 12 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/5/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 5 marca 2009 r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania 

niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach,                       

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko 

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

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/5/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie regulaminu 

określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników 

wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miejska Giżycko wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku - regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską 

Giżycko, dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw tabela nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„Załącznik nr 1 do Regulaminu Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego 

Lp. Pełniona funkcja/stanowisko 
Miesięczna wysokość 

dodatku w zł 

Przedszkola od do 

1. 
1) dyrektor przedszkola 1000 1800 

2) wicedyrektor przedszkola 700 1200 

Szkoły   

2. 

1) dyrektor szkoły liczącej do 10 oddziałów 1000 1800 

2) dyrektor szkoły liczącej od 11 do 15 oddziałów 1100 2000 

3) dyrektor szkoły liczącej od 16 do 20 oddziałów 1200 2200 

4) dyrektor szkoły liczącej od 21 do 25 oddziałów 1300 2400 

5) dyrektor szkoły liczącej od 26 do 30 oddziałów 1400 2600 

6) dyrektor szkoły liczącej od 31 do 35 oddziałów 1500 2800 

7) dyrektor szkoły liczącej ponad 36 oddziałów 1600 3000 

8) wicedyrektor szkoły 800 1400 

3. Opiekun stażu 150 

4. Nauczyciel opiekujący się oddziałem w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole
1
 250 

5. Wychowawca w szkole podstawowej 300 

6. Doradca metodyczny 300 500 

1 
Dodatek otrzymuje dwóch nauczycieli opiekujących się oddziałem funkcjonującym ponad 5 godzin dziennie.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku 

 Robert Waldemar Kempa 
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