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UCHWAŁA NR XXIII/228/2020
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE
z dnia 22 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych
przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole
szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z poź. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/219/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina
Wołczyn, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, wicedyrektorów i kierowników świetlic ustala się
w stawkach określonych w tabeli nr 1.
Stawki dodatków funkcyjnych przyznawanych osobom na stanowiskach kierowniczych

᠆ Tabela nr 1
Lp

1

2
3

4

5
6
7

Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola liczącego:
1) do 5 oddziałów, jeśli w przedszkolu utworzono
stanowisko wicedyrektora;
2) 6 i więcej oddziałów, jeśli w przedszkolu
utworzono stanowisko wicedyrektora;
3) do 5 oddziałów, jeśli w przedszkolu nie utworzono
stanowiska wicedyrektora;
4) 6 i więcej oddziałów, jeśli w przedszkolu nie
utworzono stanowiska wicedyrektora.
Wicedyrektor przedszkola liczącego:
1) do 5 oddziałów;
2) 6 i więcej oddziałów.
Dyrektor zespołu szkół liczącego łącznie:
1) do 16 oddziałów;
2) 17 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły podstawowej, liczącej:
1) do 8 oddziałów;
2) 9 i więcej oddziałów.
Wicedyrektor szkoły podstawowej liczącej:
1) do 8 oddziałów;
2) 9 i więcej oddziałów.
Wicedyrektor zespołu szkół liczącego:
1) mniej niż 16 oddziałów;
2) 17 i więcej oddziałów.
Kierownik świetlicy szkolnej w oświatowej jednostce
organizacyjnej:
1) prowadzącej stołówkę z produkcją posiłków:
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Stawka dodatku funkcyjnego
(w procentach kwoty bazowej określanej corocznie
dla nauczycieli w ustawie budżetowej)
12 – 30
14 – 33
14 – 33
16 – 35
10 – 24
12 - 26
28 – 50
40 – 60
21 - 37
25 - 45
12 – 26
16 – 30
16 – 32
18 – 37
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- poniżej 100 korzystających z dożywiania
- 100 i więcej korzystających z dożywiania;
2) która nie prowadzi stołówki albo wydaje posiłki
produkowane poza jednostką:
- poniżej 100 korzystających ze świetlicy
- 100 i więcej korzystających ze świetlicy

10 – 20
12 – 24
7 – 18
10 – 24

Uwagi do tabeli nr 1:
1) do liczby oddziałów ujętych w tabeli nr 1 wlicza się oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły
podstawowe;
2) kwoty dodatków funkcyjnych wyliczone na podstawie niniejszej tabeli zaokrągla się w górę do
10 złotych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak
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