
UCHWAŁA NR XVII/190/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

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, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 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 i  922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. 
poz. 1029, z 2017 r. poz. 630, z 2018 r. poz. 638  oraz z 2019 r. poz. 249 i 1587) Rada Miejska w Augustowie po 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli, stanowiącym załącznik do uchwały Nr LIII/519/18 Rady 
Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 3830), dokonuje się następujących zmian:

1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół 
i przedszkoli, uwzględnia się liczbę oddziałów i uczniów, ich strukturę organizacyjną, złożoność zadań 
wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych oraz warunki pracy w jakich 
szkoła/przedszkole funkcjonuje."

2. § 7 otrzymuje brzmienie: "Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora oraz 
nauczycielom, którym powierzono funkcję wychowawcy klasy, opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości określonej w poniższej tabeli.

Lp. Stanowisko Kwota dodatku w zł
1. Dyrektor przedszkola:
a. 4-5 oddziałów 400,00 - 800,00
b. 6 i więcej oddziałów 550,00 - 1100,00
2. Dyrektor szkoły:
a. do 8 oddziałów 450,00 - 900,00
b. 9-20 oddziałów 600,00 - 1200,00
c. 21-32 oddziałów 750,00 - 1500,00
d. 33-45 oddziałów 900,00 - 1800,00
e. 46 i więcej oddziałów 1050,00 - 2100,00
3. Wicedyrektor szkoły 450,00 - 900,00
4. Opiekun stażu (za każdego nauczyciela stażystę) 60,00
5. Wychowawca klasy 300,00
6. Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym 300,00

"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=12-08-2015&qindid=171&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2014&qpnr=922&qppozycja=922
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=12-08-2015&qindid=171&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2015&qpnr=868&qppozycja=868
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=04-06-2018&qindid=171&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=1029&qppozycja=1029
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=04-06-2018&qindid=171&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=630&qppozycja=630
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=04-06-2018&qindid=171&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=638&qppozycja=638


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Augustowie

Alicja Dobrowolska
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 30 ust. 6 Ustawy Karta Nauczyciela, Rada Gminy w drodze regulaminu ustala między
innymi wysokość i warunki wypłacania dodatku funkcyjnego. W przedstawionej uchwale wprowadza się
następujące zmiany:

1. Ustalono minimalną wartość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono funkcję dyrektora
lub wicedyrektora oraz uszczegółowiono warunki jego przyznawania;

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
pracy w  § 5 w pkt 2 wprowadza nowy dodatek funkcyjny za sprawowanie funkcji „nauczyciela opiekującego
się oddziałem przedszkolnym”. Ustalono wysokość tego dodatku na poziomie 300,00 zł;

3. W związku z wprowadzeniem dodatku dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym,
w wierszu 5 było "wychowawca klasy/oddziału", jest "wychowawca klasy".

Zmiana została uzgodniona z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych.
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