
UCHWAŁA NR LII/339/18
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 25 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę 
Ozimek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 i 1000 ), art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 967), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/291/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek, zmienionej uchwałą nr XXIV/235/12 z dnia 
29 października 2012 r.,  wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Regulamin określa wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki wypłacania dodatku za wysługę lat, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród 
nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Ozimek zwanych dalej szkołami.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły 
przysługuje dodatek funkcyjny, którego minimalną i maksymalną wysokość ustaloną w % 
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od typu placówki, liczby 
jej oddziałów i powierzonego stanowiska, określa tabela:

Typ placówki Liczba oddziałów Stanowisko Minimalna i maksymalna
wysokość dodatku

w % wynagrodzenia
zasadniczego

do  2 dyrektor 18 - 25
dyrektor 23 - 30

Przedszkole
powyżej  2

wicedyrektor 16 - 20
do  8 dyrektor 23 - 30

dyrektor 25 - 35do 16
wicedyrektor 18 - 25
dyrektor 30 - 40do 24
wicedyrektor 20 - 30
dyrektor 40 - 50

Szkoła podstawowa

powyżej 24
wicedyrektor 30 - 40

”;

3) w § 4 w tabeli  słowo „gimnazjum” zastępuje się słowami „Szkoła podstawowa - klasy dotychczasowego 
gimnazjum”;

4) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
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„3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz 
za dni  nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby bądź konieczności 
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel  
otrzymuje  zasiłek z ubezpieczenia społecznego.”;

5) uchyla się § 8;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Dodatki, o których mowa w § 2 - 4, wypłaca się w pełnych złotych, z tym, że końcówki do 
50 groszy opuszcza się, a przekraczające 50 groszy zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

2. W okresie nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy wysokość 
dodatków, o których mowa w § 2 - 6, oraz okres ich przyznania wicedyrektorowi i nauczycielowi, 
któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, lub powierzono te obowiązki 
w zastępstwie, uwzględniając postanowienia niniejszego Regulaminu - ustala Burmistrz.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz
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