
projekt 

UCHWAŁA NR ....………..../ 21 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia ...…................... 2021 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/156/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2019 r.  

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego  

i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających  

ze stosunku pracy. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372,  

z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), 

art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2, ustawy    z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. 

Nr z 2019 r., poz. 2215, z późn. zm.) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli 

 

Rada Miasta Mysłowice 

uchwala: 

 

§ 1. W Uchwale Nr X/156/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, w załączniku do uchwały, wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w § 6 : 

a) w ust.1 po wyrazie „z” zwrot „sześciu” zastępuje się zwrotem „siedmiu”, 

b) w ust.1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 o brzmieniu: 

„7) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz skuteczne ich wykorzystywanie  

dla potrzeb szkoły, w tym w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.”, 

c) w ust.2 po pkt 8 dodaje się pkt 9 o brzmieniu: 

„9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz skuteczne ich wykorzystywanie  

dla potrzeb szkoły, w tym w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.”. 

2) w § 8 : 

a) po ust.5 dodaje się ust. 6 o brzmieniu: 

„6. Dyrektor szkoły realizującej projekt finansowany z funduszy zewnętrznych może 

otrzymać – w związku z czasowym zwiększeniem zadań – dodatek do wynagrodzenia  



z tytułu zarządzania projektem, o ile jest on finansowany z budżetu projektu, ustalony 

zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) dodatek przyznaje Prezydent Miasta Mysłowice, 

2) dodatek jest przyznawany w wysokości określonej we wniosku aplikacyjnym,  

a w przypadku, gdy nie jest to określone we wniosku, w wysokości do 100% płacy 

zasadniczej dyrektora, 

3) dodatek wypłacany jest w okresie realizacji projektu.” 

b) dotychczasowy ust.6 staje się ust.7, a dotychczasowy ust.7 staje się ust.8, 

c) ust.8 otrzymuje następujące brzmienie: 

„8. Dodatek funkcyjny w wysokości 50% dodatku ustalonego dla dyrektora każdego typu 

szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły; z podstawy wyliczenia wyłącza się dodatek 

dyrektora opisany w ust.6.” 

3) Załącznik nr 1 do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za 

warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 

pracy otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Tabela wysokości dodatków funkcyjnych oraz innych składników dodatku funkcyjnego 

 

Lp. Funkcja/ zadanie 
Miesięcznie w złotych: 

x - liczba oddziałów 
1. Dyrektor każdego typu przedszkola 

do 10 oddziałów przedszkolnych 1000 zł + (x*20 zł.)  
powyżej 10 oddziałów przedszkolnych 1220 zł 

2. Dyrektor każdego typu szkoły 
 do 24 oddziałów klasowych 1000 zł + (x*20 zł.)  

powyżej 24 oddziałów klasowych 1500 zł 
3. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 1000 zł 

4. Dyrektor Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej 

1000 zł 

5. Inne składniki dodatku funkcyjnego 

Prowadzenie oddziałów integracyjnych, jeżeli 
nie powołano wicedyrektora ds. integracji 

200 zł 

Zarządzanie: Zespołem Szkolno – 
Przedszkolnym/ Zespołem Szkół Specjalnych/ 
CKZiU 

200 zł 

Zarządzanie placówką, która jest zlokalizowana 
w przynajmniej dwóch budynkach 
mieszczących się pod różnymi adresami                            

200 zł 

Występowanie w szkole dwuzmianowości 100 zł 
Organizacja egzaminów zewnętrznych: 
egzamin ósmoklasisty 
egzamin maturalny 
egzamin zawodowy 

 
150 zł 
250 zł 
200 zł 

6. Kierownik szkolenia praktycznego i obsługi 
stanowisk informatycznych w CKZiU/ inne 
stanowiska kierownicze 

900 zł    

7. Wychowawca klasy lub oddziału 
przedszkolnego 

  300 zł     

8. Opiekun stażu 120 zł    
9. Koordynator sieci/ nauczyciel konsultant 200 zł 



 
 

 

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 września 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


