UCHWAŁA NR XXVII/183/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/366/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 sierpnia 2014r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr LX/366/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia
regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 pkt 11 lit.a otrzymuje brzmienie: "a) wychowawstwa klasy i oddziału przedszkolnego - 300 zł "
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy oraz dyrektorom przedszkola i szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 roku.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/183/2020
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 lipca 2020 r.
Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela nauczycielowi, któremu
powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania
funkcji wychowawcy klasy. Z powodu braku wskazania wprost w w/w przepisie wychowawcy oddziału
przedszkolnego jako podmiotu uprawnionego do dodatku, organ prowadzący wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom środowiska nauczycielskiego wprowadza uregulowanie prawne dotyczące zrównania
wysokości dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli szkół i przedszkoli. Wysokość dodatku, o którym
mowa powyżej, została ustalona w wysokości 300 zł miesięcznie. Jest to minimalna stawka określona
w ustawie Karta Nauczyciela. Jego wysokość uzasadniona jest możliwościami budżetowymi Gminy
Kłodawa.
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