
UCHWAŁA NR XIII/151/2019
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz zasady ich przyznawania i wypłacania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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 poz. 967 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLVI/355/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 czerwca 2014 r. w 
sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźne 
zastępstwa oraz zasady ich przyznawania i wypłacania, Rozdział 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 4.
Dodatek funkcyjny

§ 9. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko 
kierownicze w szkole (placówce) przewidziane w statucie szkoły (placówki), przysługuje dodatek funkcyjny.

§ 10. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi:

1) któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego;

2) za sprawowanie funkcji opiekuna stażu;

3) doradcy metodycznemu.

§ 11. Wysokość dodatku funkcyjnego wynosi:

1) dla dyrektora szkoły (placówki) liczącej do 10 oddziałów - od 400,00 zł do 1.100,00 zł

2) dla dyrektora szkoły (placówki) liczącej powyżej 10 oddziałów - od 400,00 zł do 1.500,00 zł;

3) dla innych stanowisk kierowniczych przewidzianych w statucie szkoły (placówki) - od 200,00 zł do 600,00 zł;

4) dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym - 300,00 zł;

5) za wychowawstwo w szkole - 300,00 zł;

6) za pełnienie funkcji opiekuna stażu - 100,00 zł, za każdego nauczyciela odbywającego staż;

7) dla nauczyciela doradcy metodycznego - 250,00 zł.

§ 12. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki 
kierownicze w zastępstwie.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje osobie zastępującej dyrektora szkoły od dnia powierzenia proporcjonalnie do 
liczby przepracowanych dni.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie 
innej osoby, uprawnionej do dodatku funkcyjnego, jeżeli jej nieobecność w pracy przekracza 1 miesiąc.

§ 13. W razie zbiegu prawa do dodatku funkcyjnego nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny 
z każdego tytułu.

§ 14. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego 
dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do 
dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca,
w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
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§ 15. Dodatek funkcyjny przyznaje:

1) nauczycielowi - dyrektor;

2) dyrektorowi - Burmistrz."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas
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