UCHWAŁA NR XVI/108/2019
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników
wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę
Ząbkowice Śląskie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.) oraz art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. z 2018 r.
poz. 967 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIII/23/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie wprowadza się następujące
zmiany:
1. §2 otrzymuje brzmienie:
„Ilekroć mowa jest w uchwale o szkole rozumie się przez to:
1) publiczne przedszkole;
2) publiczną szkołę podstawową;
3) zespół placówek oświatowych;
4) inne publiczne placówki oświatowe”.
2. w §7 po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu:
„1a. Jeśli w planie wydatków szkoły na 2019 r. powstaną oszczędności w zakresie wydatków
związanych z wynagrodzeniami nauczycieli, wysokość środków planowanych na dodatki motywacyjne,
o których mowa w ust. 1, na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., może zostać
podwyższona w ramach tych oszczędności.”.
3. w §7 po ust. 7 dodaje się ust 7a w brzmieniu:
„7a. W sytuacji określonej w ust. 1a ustala się dodatek motywacyjny w wysokości do 50%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.”.
4. §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dodatki funkcyjne przysługują:
1) dyrektorom szkół;
2) wicedyrektorom i kierownikom przewidzianym w statucie szkoły;
3) nauczycielom- opiekunom stażu;
4) nauczycielom – wychowawcom klas; nauczycielom – wychowawcom oddziałów przedszkolnych;
5) nauczycielom – doradcom metodycznym; nauczycielom - konsultantom”.
5. §8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie nieobecnego dyrektora lub nauczyciela, któremu powierzono inne
stanowisko kierownicze”.
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6. §8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
1) „Wysokość dodatków funkcyjnych określa tabela:
l.p.
1.
a)
b)
c)
2.
a)
b)
c)
d)
3.
4.
5.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych
od
do

Przedszkola
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie
Dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie
Wicedyrektor przedszkola
Szkoły Podstawowe
Dyrektor szkoły podstawowej liczącej do 8 oddziałów
Dyrektor szkoły podstawowej liczącej od 9 do 16 oddziałów
Dyrektor szkoły podstawowej liczącej 17 oddziałów i więcej
Wicedyrektor szkoły podstawowej
Wychowawca klasy/wychowawca oddziału przedszkolnego
Opiekun stażu
Nauczyciel metodyk/nauczyciel konsultant

300 zł
250 zł
150 zł

1 000 zł
900 zł
750 zł

350 zł
400 zł
850 zł
250 zł

1 150 zł
1 400 zł
1 800 zł
1 150 zł

300 zł
100 zł
60 – 400 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą
obowiązującą od 01 września 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Dominik
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UZASADNIENIE
Konieczność podjęcia uchwały wynika ze zmiany przepisów, które wprowadziła z dniem 01 września
2019 r. ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1287).
W wyniku wprowadzonych zmian od 1 września 2019 r. oraz stanowiska organu prowadzącego
nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy/wychowawcy oddziału
przedszkolnego przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy
klasy/wychowawcy oddziału przedszkolnego.
Minimalna wysokość w/w dodatku wynosi 300 zł.
Proponowane zmiany w wysokości dodatków motywacyjnych wynikają z dynamicznie zmieniającej się
w 2019 r. sytuacji w oświacie, a co za tym idzie z konieczności zlecania nauczycielom, przez dyrektorów
szkół, dodatkowych obowiązków, poza pracą dydaktyczną. Nauczyciel za wykonywanie takich obowiązków
może otrzymać wynagrodzenie tylko w formie wyższego dodatku motywacyjnego.

Sporządziła: Anna Sznajder Inspektor ds. administracyjno- opiekuńczych, kultury i sportu
Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Anna Marcinków
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