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UCHWAŁA NR XXXII/192/13
RADY MIASTA DYNÓW

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. 2006r. Nr 
97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy 
(Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany §33 Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez 
Gminę Miejską Dynów przyjętego Uchwałą Nr XXXII/204/09 Rady Miasta Dynów z dnia 23 kwietnia 2009 roku, 
który otrzymuje brzmienie: 

1. Ustala się wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w szkołach, placówkach prowadzonych przez Gminę Miejska Dynów: 

 
Stanowisko miesięcznie 

w złotych 
Szkoły podstawowe, gimnazja 
Dyrektor szkoły licz. do 6 oddziałów 
Dyrektor szkoły licz. od 7 do 16 oddziałów 
Dyrektor szkoły licz. 17 oddziałów i więcej 
Wicedyrektor 
Opiekun stażu 
Wychowawca klasy w szkole podstawowej do 20 uczniów 
Wychowawca klasy w szkole podstawowej powyżej 20 uczniów 
Wychowawca klasy w gimnazjum 
Przedszkola 
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. 
Wychowawca w przedszkolu i oddziale przedszkolnym 

200-600 
300-800 
400-1000 
200-600 
80 
100 
120 
150 

200-600 
80 

2. Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Dynów 

Roman Mryczko


