
UCHWAŁA NR XIII/99/2019
RADY GMINY STAWIGUDA

z dnia 10 października 2019 r.

zmieniająca  uchwałę nr VIII/74/2015 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 25.06.2015 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania nauczycielom dodatków:

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowego sposobu obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowych zasad 

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, wiejskiego oraz przyznawania nagród
ze specjalnego funduszu nagród.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) oraz art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 416 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Stawiguda nr VIII/74/2015 z dnia 25.06.2015 r. wprowadza 
się następującą zmianę:

§ 10. otrzymuje brzmienie:

„Dodatek funkcyjny przysługuje dyrektorom, wicedyrektorom i innym nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkole przewidziane w statutach szkół, nauczycielom 
pełniącym funkcję wychowawców klas i opiekunom stażu nauczycieli.”.

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp. Stanowisko kierownicze Stawka dodatku funkcyjnego 
(w złotych)

1. Przedszkole:
a) dyrektor przedszkola 500-1200

2. Szkoły podstawowe, zespoły szkół:
a) dyrektor
b) wicedyrektor

500-1500
500-800

3. inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły 160

4. Opiekun stażu 80

5. Wychowawca klasy 300

6. Opiekun grupy przedszkolnej 300

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kołakowski
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