
UCHWAŁA NR XII/70/2019
RADY GMINY CISEK

z dnia 23 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za 
pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla 

nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek

Działając 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 i poz. 1309) oraz art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i poz. 1287) Rada Gminy Cisek uchwala, co 
następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 27 maja 2019 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli szkół 
i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. 
poz. 1958) w § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. 3. Wysokość dodatków funkcyjnych określa poniższa tabela:

Lp. Stanowisko Miesięczna wysokość dodatku 
w zł

1. Dyrektor przedszkola – do trzech oddziałów 500 – 1 000

2. Dyrektor przedszkola – powyżej trzech oddziałów 600 – 1 200

3. Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 600 – 1 300

4. Dyrektor szkoły liczącej powyżej 8 oddziałów 600 – 1 500

5. Wicedyrektor szkoły 400 – 800

6. Nauczyciel – wychowawca klasy 300

7. Nauczyciel – wychowawca oddziału przedszkolnego 300

8. Nauczyciel pełniący funkcję opiekuna stażu 150

”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek

Rozwita Szafarczyk
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