
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/150/2020 

RADY GMINY CHYBIE 

z dnia 14 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli 

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, 10 i 10a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, 

art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), po uzgodnieniu ze 

Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w Chybiu – na wniosek Wójta Gminy Chybie 

Rada Gminy Chybie 

uchwala: 

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/202/09 Rady 

Gminy Chybie z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z dnia 31 marca 2009 r. Nr 53, poz. 1179, z późn. zm.) § 4 otrzymuje brzmienie:  

"1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, z tytułu powierzonego im stanowiska lub sprawowanej 

funkcji, o której mowa w § 5 Rozporządzenia. 

2. Wysokość dodatków wynosi dla: 

1) dyrektora szkoły liczącej: 

a) do 6 oddziałów - 1347 zł, 

b) 7 oddziałów - 1443 zł, 

c) 8 oddziałów - 1538 zł, 

d) 9 oddziałów - 1636 zł, 

e) 10 oddziałów - 1731 zł, 

f) 11 oddziałów - 1827 zł, 

g) 12 oddziałów - 1924 zł, 

h) 13 oddziałów - 2020 zł, 

i) 14 oddziałów - 2116 zł, 

j) 15 oddziałów - 2212 zł, 

k) 16 oddziałów - 2308 zł, 

l) 17 oddziałów - 2406 zł, 

m) 18 oddziałów - 2501 zł,  
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n) 19 oddziałów - 2597 zł, 

o) 20 oddziałów - 2694 zł oraz wzrasta o 90 zł za każdy następny oddział; 

2) dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego: 

a) do 7 oddziałów - 1827 zł, 

b) 8 oddziałów - 1924 zł, 

c) 9 oddziałów - 2020 zł, 

d) 10 oddziałów - 2116 zł oraz wzrasta o 90 zł za każdy następny oddział; 

3) dyrektora przedszkola liczącego: 

a) do 2 oddziałów - 962 zł, 

b) 3 oddziały - 1058 zł, 

c) 4 oddziały - 1154 zł, 

d) 5 oddziałów - 1250 zł, 

e) 6 oddziałów - 1347 zł, 

f) 7 oddziałów - 1443 zł oraz wzrasta o 90 zł za każdy następny oddział; 

4) wicedyrektora szkoły i zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego: 

a) od 6 do 11 oddziałów  - 410 zł, 

b) 12 oddziałów - 570 zł, 

c) 13 oddziałów - 610 zł, 

d) 14 oddziałów - 650 zł, 

e) 15 oddziałów - 690 zł, 

d) 16 oddziałów - 730 zł, 

g) 17 oddziałów - 770 zł oraz wzrasta o 40 zł za każdy następny oddział; 

5) nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy: 

a) w klasach liczących do 18 uczniów - 305 zł, 

b) w klasach liczących 19 i więcej uczniów - 344 zł; 

6) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym - 210 zł; 

7) nauczyciela-konsultanta - 191 zł; 

8) doradcy metodycznego - 248 zł; 

9) opiekuna stażu, za każdego nauczyciela odbywającego staż - 95 zł. 

3. W razie zbiegu tytułów do dodatków, o których mowa w ust. 2, nauczycielowi przysługują dodatki 

z każdego tytułu.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Piotr Gmuzdek 
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