
 

 

UCHWAŁA NR XXI/143/2020  

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY 

z dnia 5 marca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek i warunków przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Opalenica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) po uzgodnieniu z właściwym miejscowo Związkiem 

Nauczycielstwa Polskiego - Oddział w Opalenicy, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr LXVII/407/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie 

wysokości stawek i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunków 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opalenica (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 648 i z 

2019 r. poz. 8492) § 5 otrzymuje brzmienie: 

" § 5 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i funkcyjne w szkole, przysługuje dodatek 

funkcyjny w wysokości: 

Lp. Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego 

w zł 

1. Dyrektor przedszkola 1 100,00 - 1 600,00 

2. Wicedyrektor przedszkola do 70% dodatku funkcyjnego 

przyznanego dyrektorowi 

przedszkola 

3. Dyrektor szkoły/zespołu powyżej 40 oddziałów 2 700,00 - 3 300,00 

4. Dyrektor szkoły/zespołu od 20-40 oddziałów 2 200,00 - 3 200,00 

5. Dyrektor szkoły/zespołu od 10-19 oddziałów 1 500,00 - 2 100,00 

6. Dyrektor szkoły/zespołu do 9 oddziałów 800,00 - 1 600,00 

7. Wicedyrektor szkoły/zespołu do 70% dodatku funkcyjnego 

przyznanego dyrektorowi 

szkoły/zespołu 

8. Kierownik szkolenia praktycznego 500,00 - 1 400,00 

9. Opiekun stażu 100,00 

10. Dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy 300,00 
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klasy 

11. Dodatek dla nauczyciela opiekującego się oddziałem 

przedszkolnym w zależności od liczby dzieci 

w oddziale: 

 

 - do 20 dzieci 90,00 

 - od 21 do 25 dzieci 120,00 

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę wielkość szkoły, liczbę uczniów, 

liczbę pracowników, ilość oddziałów, warunki organizacyjne szkoły. 

3. W przypadku zbiegu prawa do dodatku z tytułu sprawowania różnych funkcji nauczycielowi przysługuje 

prawo do dodatku z każdego z tych tytułów. 

4. W przypadku zmiany liczby dzieci lub uczniów wysokość dodatku funkcyjnego ulega odpowiednio 

zmianie począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy. 

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

Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Eugeniusz Wojtkowiak 
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