
UCHWAŁA NR 88/XI/19
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 4 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr 62/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli 

oraz szczegółowe warunki ich przyznawania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz.506 ze zm.1)) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 967 ze zm.2) ) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy 
uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 62/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz 
szczegółowe warunki ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 860) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) W rozdziale IV § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji:

a) wychowawcy klasy - w wysokości 300,00 zł

b) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym - w wysokości 300,00 zł, przy 
czym dodatek ten przyznaje się z wyrównaniem od 1 września 2019 r.

c) opiekuna stażu - w wysokości 70,00 zł.”.

§ 2. Pozostałe elementy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupno. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 730, 1287
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

Małgorzata Sawicka
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