UCHWAŁA NR LVIII/430/2018
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzeń nauczycieli oraz godzin pracy pracowników
pedagogicznych
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 i poz. 2203) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1523), Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LI/417/2009 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz.
Woj. Zach. Nr 15, poz. 629 z dnia 8 maja 2009 r., zmienionej uchwałą XI/84/2011 z 30 czerwca 2011 r., Dz.
Urz. Woj. Zach. Nr 99, poz. 1813 z dnia 17 sierpnia 2011 r.), § 12 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy, przysługuje miesięczny dodatek
w wysokości 175 zł brutto.
3. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu, przysługuje dodatek miesięczny
w wysokości 120 zł brutto.”
§ 2. W uchwale Nr LXXVI/600/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 września 2010 r. w sprawie
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze
w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół
prowadzonych przez Miasto Świnoujście (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 112, poz. 2043 z dnia 2 listopada 2010 r.,
zmienionej: uchwałą XI/84/2011 z 30 czerwca 2011 r., Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 99 poz. 1813 z dnia 17 sierpnia
2011 r., uchwałą Nr XXIV/184/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1045 z dnia 14 maja
2012 r.), § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ust. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – w wysokości 22 godziny.”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Śliwiński
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UZASADNIENIE
1.

Proponowane zmiany zawarte w § 1 projektu uchwały związane są:
1) ze zwiększeniem dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy; obecnie nauczycielowi,
któremu przydzielono wychowawstwo klasy, przysługuje miesięczny dodatek w wysokości od 80
do 140 zł. Łączna kwota środków przeznaczonych na wypłatę dodatków funkcyjnych z tytułu
wychowawstw nie może przekroczyć kwoty otrzymanej z iloczynu liczby wychowawstw i kwoty
120 zł. Po waloryzacji tych kwot, w 2018 r. dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy to kwota
średnio 134,10 zł brutto. Projekt uchwały proponuje określenie dodatku jedną kwotą w wysokości
175 zł miesięcznie.
2) ze zwiększeniem dodatku za sprawowanie funkcji opiekuna stażu z kwoty 94,85 zł do 120 zł
miesięcznie.

2. Proponowana zmiana zawarta w § 2 projektu uchwały związana jest zmianą zapisu art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w którym doprecyzowano, że organ prowadzący
określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.
Obecnie obowiązujący wymiar godzin zajęć jest określony na 26 godzin. Proponowany projektem
uchwały wymiar godzin to 22 godziny.
Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi w świnoujskiej oświacie,
tj. Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świnoujściu oraz Międzyzakładową Organizacją
Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Świnoujściu.
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