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UCHWAŁA NR XL/272/17
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 2 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1379, z późn. zm.) oraz przepisów § 5, 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia 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, z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,
Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXII/255/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zmienionej Uchwałą
Nr IX/52/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne
stanowisko funkcyjne w przypadkach określonych rozporządzeniem przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości określonej w tabeli zamieszczonej poniżej:

1.

2.
3.
4.
5.

Lp.

Wyszczególnienie

Miesięcznie

1

2

3

Dyrektor:
1)szkoły każdego typu
2)przedszkola
3)ogrodu jordanowskiego
Wicedyrektor:
1)szkoły każdego typu
2)przedszkola
Wychowawca klasy
Opiekun stażu
Doradca metodyczny
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

1 000 - 2 000 zł
500 - 900 zł
500 - 800 zł
600 - 900 zł
350 - 500 zł
150 zł
50 zł
200 zł
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
Marcin Rosiński

