UCHWAŁA NR XI/185/19
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/795/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571) oraz art. 30 ust. 6, art. 9 ust. 1 i ust. 1 a i art. 49, w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245,
z 2019 r. poz. 730, poz.1287, poz. 2245), art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 263) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, poz. 922, z 2015 r. poz. 868, z 2016 r. poz. 1029, z 2017 r. poz. 630, z 2018 r.
poz. 638, z 2019 r. poz. 249, 1587)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
W załączniku do uchwały Nr LIX/795/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 punkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) klasie - należy przez to rozumieć oddział w przedszkolu, szkole
i placówce".
2. W § 7 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) Inne stanowiska, za które przysługuje dodatek funkcyjny:

Lp.
1
2
3

Stanowisko - funkcja
Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym
Wychowawca klasy
Opiekun stażu

Miesięcznie w złotych
300,00 zł
300,00 zł
70,00 zł

W przypadku, gdy statut szkoły przewiduje stanowisko kierownicze nieujęte w tabeli, dyrektor po
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, ustala w ramach przyznanych na ten cel środków kwotę dodatku
funkcyjnego dla tego stanowiska.”
3. W § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły przyznaje
Prezydent."
4. W § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora, innych osób
zajmujących stanowiska kierownicze - w wysokości stawek określonych w regulaminie - przyznaje dyrektor
szkoły."
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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