
Uchwała Nr VII/93/2019 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia  29 maja 2019 r.  
 
zmieniająca uchwałę Nr  XXXIV/428/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia  20 lipca 2018 r. 
w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice. 
 

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) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 
r. poz. 416 ze zm.) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Pruszkowie, 
Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W Regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice, stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr  XXXIV/428/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia  20 lipca 2018 r. w sprawie 
regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice, § 5 otrzymuje brzmienie: 
„§ 5. 
Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla nauczycieli według poniższej tabeli: 
 

L.p. Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja Miesięcznie w złotych: 

1 Przedszkola: 
dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie 

 
do  1800 

2 

Szkoły (zespołu szkół) wszystkich typów: 
1) dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej: 

a) od 17 do 25 oddziałów 
b) od 26 do 35 oddziałów 
c) od 36 i więcej oddziałów 

2) wicedyrektor przedszkola 
3) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) 
4) kierownik świetlicy szkolnej 

 
 

do  2200 
do  2400 
do  2800 
do  1100 
do   1500 
do     600 

3 Doradca metodyczny/nauczyciel konsultant do     300 
4 Wychowawca klasy          400 
5 Opiekun stażu           150 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od  1 maja 2019 r. 


