
UCHWAŁA NR 95/2019 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 29  sierpnia 2019r. 

 
 
zmieniająca uchwałę Nr 71/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 maja 2019r. w sprawie 
Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych                             
w przedszkolu i w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019r. poz.506, poz.1309) oraz art.30 ust.6 i 6a w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz.967, poz.2245; z 2019r. poz.730, 
poz.1287), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli - 

 
Rada  Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:  

 
 
            §1. W uchwale Nr 71/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 maja 2019r. w sprawie 
Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych                             
w przedszkolu i w szkołach podstawowych prowadzonych  przez Gminę i Miasto Jastrowie 
wprowadza się następujące zmiany:  

1) w §6 ust.3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
1) wychowawcy klasy – przysługuje dodatek w wysokości 300 zł miesięcznie”; 

      2)  w §6 ust.3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 
            1a)  nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym – przysługuje dodatek 
                   w wysokości 300 zł miesięcznie”. 
 

§2. Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych począwszy od miesiąca 
września 2019r. 
 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
§4. Uchwała    wchodzi    w    życie    po    upływie 14 dni  od  dnia   ogłoszenia                       

w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Wielkopolskiego.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr 95/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29  sierpnia 2019r. zmieniającej 
uchwałę Nr 71/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 maja 2019r. w sprawie Regulaminu 
określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu  
i w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie. 
 
 
 Projekt niniejszej uchwały jest przedkładany w związku ze zmianą stanu prawnego, 
wynikającą z ustawy z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz.1287). 

Na mocy art.1 pkt 12 powołanej ustawy dodano w Karcie Nauczyciela przepis art.34a                                          
w brzmieniu:  
          „1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, 
przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. 

2. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 300 zł.". 
 Dotychczasowa wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego nauczycielowi, któremu 
powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy, wynikająca Regulaminu określającego niektóre 
zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie, wynosiła 150 zł miesięcznie. 

Zważywszy na okoliczność, że ustawodawca określił minimalny poziom dodatku 
funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy,           
w wysokości 300 zł miesięcznie,  dotychczasowa regulacja prawa miejscowego w tym zakresie 
powinna zostać dostosowana do regulacji ustawowej.  

Projekt uchwały przewiduje dodatkowo przyznanie dodatku funkcyjnego nauczycielom  
opiekującym się oddziałami przedszkolnymi w wysokości 300 zł miesięcznie. 

 
 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne oraz w pełni uzasadnione pod 

względem faktycznym i prawnym. 

 

 
  


