
 

 

UCHWAŁA NR X/84/2019 

RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA 

z dnia 5 września 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/207/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25 marca 2009 r. 

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków  za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm. ), art. 30 ust. 6 i 6a, art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz.U. z 2018 r.  poz. 967, z późn. zm.), art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie  ustawy – 

Karta Nauczyciela  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287) oraz Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków  przyznawania dodatków  do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) 

Rada Miejska Krzywinia uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVI/207/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25 marca 2009 r. 

w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

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

i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wprowadza się w § 11 następujące 

zmiany: 

1) ust. 1 o treści: 

„1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, 

liczony od zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela stażysty: 

a) wychowawstwo klasy w wysokości 7%, 

b) funkcję doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta w wysokości  do 15%, 

c) funkcję opiekuna stażu w wysokości do 10%.”; 

otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje  dodatek funkcyjny: 

a) za wychowawstwo  oddziału  w wysokości 300 zł., 

b) za funkcję doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta w wysokości do 15%, 

liczony od zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 

c) za funkcję opiekuna stażu w wysokości do 10%, liczony od zasadniczego wynagrodzenia 

nauczyciela stażysty:”. 

2) ust. 2 o treści: 
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„2. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły uwzględniając zakres i złożoność zadań 

oraz warunki ich realizacji. Dyrektor może zasięgnąć opinii organizacji związkowych.”. 

otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość dodatków, o których mowa w § 11 ust.1 z wyjątkiem ppkt a, ustala dyrektor szkoły 

uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji. Dyrektor może zasięgnąć opinii 

organizacji związkowych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady  

(-) Krystyna Motławska 
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