
UCHWAŁA NR XLII/303/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, 
a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),  art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, 
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wprowadza się 
następujące zmiany:

1) zmienia się treść Załącznika nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej 
uchwały,

2) § 4 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny dla dyrektora/nauczyciela przyznaje się na 
czas określony, nie dłuższy niż jeden rok szkolny w wysokości nie wyższej niż 60 % jego wynagrodzenia 
zasadniczego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/303/2017

Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Tabela dodatków funkcyjnych

LP. STANOWISKO DODATEK W ZŁ
1. Przedszkole:

Dyrektor przedszkola 420 - 1300
2. Szkoła podstawowa:
1) Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:
a) mniej niż 200 uczniów/dzieci 420 - 1700
b) 200 i więcej uczniów 900 - 2800
2) Wicedyrektor szkoły podstawowej 350 - 650
3. Wychowawstwo klasy:
1) w przedszkolach 75
2) w szkołach podstawowych i gimnazjum
a) do 15 uczniów 60
b) od 16 do 20 uczniów 80
c) od 21 do 25 uczniów 105
d) powyżej 25 uczniów 135
3) w klasach końcowych
a) do 15 uczniów 80
b) od 16 do 20 uczniów 90
c) od 21 do 25 uczniów 115
d) powyżej 25 uczniów 145
4. Doradca metodyczny, nauczyciel konsultant 150
5. Opiekun stażu 100
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Uzasadnienie

Dodatek funkcyjny i motywacyjny to dodatkowe składniki wynagrodzenia, przysługujące m. in. nauczycielom,
którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.). Wysokość dodatków powinna być
uzależniona m. in. od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub
zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji. Na podstawie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, organ
prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa ich wysokość.

W związku m.in. z włączeniem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie do Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Żarowie, przekształceniem szkół podstawowych z sześcioletnich do ośmioletnich i większym
zakresem obowiązków dyrektorów szkół, dokonuje się zmian w zakresie wysokości w/w dodatków, umożliwiając
tym samym ich zwiększenie.

W ciągu ostatnich 5 lat, ustalone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wynagrodzenie zasadnicze
nauczycieli zostało zwięszkone w 2017 roku w wysokości od 20,00 zł do 40,00 zł.

Treść zmiany regulaminu została uzgodniona ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Żarów.

Sporządziła:

Katarzyna Janik

Kierownik Referatu Organizacyjnego
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