UCHWAŁA NR XII/279/19
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań
statutowych szkoły
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2,
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.)
w związku z art. 1 ust. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy -Karta Nauczyciela oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1287), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.
688 ze zm.)
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr VIII/151/2019 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych
zadań statutowych szkoły, w §5, w ust.4, w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie:
,,a) dla nauczyciela, któremu dyrektor powierzył funkcję wychowawcy oddziału przedszkolnego
- 300,00 zł.",
,,b) dla nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy w szkole/zespole – 300,00 zł.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice
Maciej Biskupski
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