
UCHWAŁA NR XII/86/19
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 30 września 2019 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 2019 r., 
poz. 506, 1309 i 1696), art. 30 ust. 1-3, 6 i 6a oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967, 2245, Dz. U. z 2019 r., poz. 730 i 1287), 
Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje :

§ 1. 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie : ,, 1) nauczycielowi szkoły podstawowej, bez względu na stopień awansu 
zawodowego i bez względu na wymiar zatrudnienia, przysługuje dodatek z tytułu powierzenia 
wychowawstwa klasy w wysokości 300,00 zł miesięcznie; 2) nauczycielowi przedszkola i oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, bez względu na stopień awansu zawodowego, któremu powierzono 
funkcję nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości 300,00 zł miesięcznie. W przypadku, gdy w oddziale przedszkolnym funkcja nauczyciela 
opiekującego się oddziałem, powierzona jest, zgodnie z przydziałem w arkuszu organizacyjnym, dwóm lub 
więcej nauczycielom, dodatek jest dzielony proporcjonalnie ” ;

2) w §4 skreśla się ustęp 4;

3) §7 otrzymuje brzmienie :

§ 7. 1 „Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach 
ponadwymiarowych odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach 
doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych (określonych w art. 42 ust. 3 i ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela) realizowanych w ramach doraźnego zastępstwa.

3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa 
w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych 
godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną 
godzinę."

§ 2. Wykonanie uchwału powierza się Burmistrzowi Ozimka.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą od dnia 01 września 2019 roku.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur
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