
UCHWAŁA NR X/75/2019
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/305/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania 
dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 
506 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Gminy 
Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drawsko z dnia 28 marca 2018r. 
(Uchwała Nr XLV/305/2018) o treści jak w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Ryszard Jabłonowski
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                                                                  Załącznik Nr 1 

                                                                  do uchwały Nr  X/75/2019     

                                                                  Rady Gminy Drawsko 

                                                                  z dnia 25.08.2019 r. 

 

w sprawie  zmiany uchwały Nr XLV/305/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania i 

przyznawania dodatków nauczycielom  zatrudnionym w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Drawsko 

.  

 
                                  TABELA 
            dodatków funkcyjnych dla nauczycieli 

 

 

Lp.L Lp. 

 

 

             STANOWISKA 
  stawka /kwota 

  miesięcznie  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

    

 

3. 

 

 

 

   4. 

  Szkoły podstawowe 
a) dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 

b) dyrektor szkoły liczącej od 9 do 12 oddziałów 

c) dyrektor szkoły liczącej powyżej 12 oddziałów 

d) wicedyrektor szkoły liczącej co najmniej 12 

oddziałów 

                             

  

 

 

Przedszkola 
a) dyrektor przedszkola  

 

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy w szkole podstawowej:           

 

 

 

Nauczyciel opiekujący się oddziałem 

przedszkolnym:                                                  

 
do  - 45 % 

do  - 55 % 

do  - 58 % 

do – 55 % 
 

wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela mianowanego z 

wykształceniem mgr z 

przygotowaniem pedagogicznym 

 
               

  

do  - 55 % 

wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela mianowanego z 

wykształceniem mgr z 

przygotowaniem pedagogicznym 

 

           

                300,- zł 
 

 

 

              40,- zł 

   

4. Opiekun stażu 

 

            35,-  zł 
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