Projekt
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia .................... 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/1125/09 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu
przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto
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, 1309 i 1571), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571) w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), Rada Miejska Wrocławia
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIII/1125/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 102, poz. 2112,
z 2015 r. poz. 226, z 2018 r. poz. 2836 oraz z 2019 r. poz. 2140) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia
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Załącznik
do uchwały nr ....................
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia ................. 2019 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/1125/09
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
Tabela dodatków liczonych od stawki bazowej dla nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego
Lp.
1
2
3

Nazwa dodatku
Funkcyjny
dla dyrektora szkoły
Funkcyjny
dla wicedyrektora szkoły
Funkcyjny
dla nauczyciela, któremu powierzono inne
funkcje kierownicze

Miesięcznie
od

do

50%

280%

30%

120%

20%

85%
300 PLN

4
5
6
7
8
9
10

Funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji
wychowawcy klasy
Funkcyjny dla nauczyciela opiekującego
się oddziałem przedszkolnym
Funkcyjny
dla opiekuna stażu (za jednego stażystę)
Funkcyjny
dla doradcy metodycznego
i nauczyciela konsultanta
Motywacyjny
dla dyrektorów
Motywacyjny
dla wicedyrektorów
Motywacyjny
dla nauczycieli

(na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela)
300 PLN
7%*
50%

100%
do 150%
do 80%
do 75%

*w zaokrągleniu do pełnego złotego
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