
UCHWAŁA NR X/99/2019
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach 
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), § 5 pkt 2 lit.d 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) po 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,

Rada Gminy Łodygowice uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice stanowiący załącznik do uchwały 
Nr XXXI/345/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 8. otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przyznaje Wójt Gminy, a dla nauczycieli zajmujących 
stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Wójta 
Gminy.”.

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny zgodnie 
z tabelą:

Lp. Stanowisko Stawka miesięczna w zł.
I SZKOŁY
1. Dyrektor szkoły liczącej od 8 – 14 oddziałów

( w tym oddziały Przedszkolne )
1.200

2. Dyrektor szkoły liczącej od 15 – 19 oddziałów
( w tym oddziały Przedszkolne )

1.500

3. Dyrektor szkoły liczącej 20 oddziałów i więcej
( w tym oddziały Przedszkolne )

1.700

4. Wicedyrektor szkoły liczącej do 15 oddziałów
( w tym oddziały Przedszkolne )

700

5. Wicedyrektor szkoły liczącej 16 oddziałów i więcej
( w tym oddziały Przedszkolne )

800

II PRZEDSZKOLA
1. Dyrektor Przedszkola 700

§ 9. otrzymuje brzmienie:

„Dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł. miesięcznie przysługuje:

a) wychowawcy klasy,

b) nauczycielowi opiekującemu się oddziałem przedszkolnym.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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2. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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