
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/264/2013 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek  

i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,  

za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny  

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania  

i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 oraz 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Miejska  

w Prószkowie uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXIX/243/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie usta-

lenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagro-

dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przy-

znawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Prószków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 26, poz. 448) wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) w § 3 dodaje się ust. 5 o treści: 

„5. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa:  

a) nauczycielowi – dyrektor szkoły,  

b) dyrektorowi Burmistrz Prószkowa.”; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5.1. Pulę środków na dodatki motywacyjne tworzy się:  

1) dla nauczycieli, w wysokości nie mniejszej niż 5% ogólnej sumy wynagrodzeń zasadniczych na-

uczycieli danej szkoły;  

2) dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, w wysokości nie mniejszej niż 

20% ogólnej sumy ich wynagrodzeń zasadniczych.  

2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się w wysokości do 20% otrzymywanego przez 

nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.  

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje się w wysokości do 50% otrzymywanego 

przez dyrektora wynagrodzenia zasadniczego.”; 

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas nie dłuższy niż 8 miesięcy.”; 
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4) § 10 otrzymuje brzmienie:  

„Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze prze-

widziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:  

Lp. Typ szkół Kwota dodatku w zł  

 

1.  
Przedszkola:  
a) dyrektor przedszkola jednooddziałowego  

b) dyrektor przedszkola 2 oddziałowego  

c) dyrektor przedszkola 3 oddziałowego i więcej  

 

300-600  

300-700  

400-900  

 

2.  
Szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły:  
a) dyrektor szkoły liczącej do 6 oddziałów  

b) dyrektor szkoły liczącej od 7 – 10 oddziałów  

c) dyrektor szkoły liczącej 11 oddziałów i więcej  

d) wicedyrektor  

 

600-1000  

700-1200  

800-1300  

300- 700” 

”; 

5) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna stażu nauczyciela stażysty w okresie pełnienia funk-

cji przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 80 zł miesięcznie.  

2. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego przysługuje w okre-

sie pełnienia funkcji dodatek funkcyjny w wysokości 60 zł miesięcznie.  

3. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna stażu nad co najmniej dwoma nauczycielami przysługuje 

jeden łączny dodatek funkcyjny w wysokości 90 zł miesięcznie.”; 

6) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczycielom z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy przysługuje dodatek funkcyjny w wysoko-

ści określonej w poniżej podanej tabeli:  

Lp. Typ szkół Kwota dodatku  

w zł 

 

1.  

Przedszkola:  

a)w oddziale do 20 wychowanków  

b) w oddziale powyżej 20 wychowanków  

 

60  

80  

 

2.  

Szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły  

a) w klasie do 10 uczniów  

b) w klasie do 15 uczniów  

c) w klasie od 16 - 20 uczniów  

d) w klasach od 21- 25 uczniów  

e) w klasach powyżej 25 uczniów  

 

80  

100  

120  

140  

160 

2. W przypadku sprawowania więcej niż jednej funkcji wychowawcy klasy, dodatek, o którym mowa  

w ust. 1, przysługuje za każde wychowawstwo.  

3. Jeżeli pełnienie obowiązków wychowawcy nie obejmuje pełnych miesięcy, dodatek wypłaca się w wy-

sokości proporcjonalnej do czasu pełnienia obowiązków wychowawcy w kwocie wynikającej z przemno-

żenia 1/30 stawki przez liczbę dni.”; 

7) § 17 otrzymuje brzmienie:  

„Dodatki funkcyjne wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.  
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  

w dniu 1 stycznia 2014 r.  

  

 Przewodniczący Rady 

 

Klaudia Lakwa 
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