
UCHWAŁA NR 543/XXXI/2021 
RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie 
ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik 

Na podstawie: 

- art. 30 ust. 6 pkt 1, 2, 3, 10 i 10a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), 

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713), 

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz 
po uzgodnieniach z organizacjami związkowymi działającymi w jednostkach oświatowych Miasta Rybnika 

Rada Miasta Rybnika  

uchwala: 

§ 1. W Regulaminie dotyczącym niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik, stanowiącym załącznik do uchwały nr 
209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego 
niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Rybnik, wprowadzić następujące zmiany: 

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne 
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w 
wysokości określonej w poniższej tabeli: 

Dyrektorzy przedszkoli, szkół, zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołów szkół, Zespołu Szkolno-
Rewalidacyjnego „Szkoła życia” 

Liczba oddziałów Wysokość dodatku 
do 3 oddziałów 1400 
od 4 - 5 oddziałów 1500 
od 6 - 9 oddziałów 1600 
od 10 - 14 oddziałów 1700 
od 15 - 19 oddziałów 1800 
od 20 - 24 oddziałów 1900 
od 25 - 29 oddziałów 2000 
od 30 oddziałów 2100 

Dyrektor pozostałych jednostek oświatowych 
Młodzieżowy Dom Kultury, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna  1550 
Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda 1750 

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej  1700 
Inne stanowiska kierownicze 

kierownik warsztatu szkolnego  650 
Wicedyrektorzy  

Przedszkola samodzielne, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury  750 
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Szkoły podstawowe, zespoły szkolno-przedszkolne, Zespół 
Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, Zespół Szkolno-
Rewalidacyjny „Szkoła życia”  900 
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, szkoły 
ponadpodstawowe, zespoły szkół, w których skład wchodzi 
co najmniej jedna szkoła ponadpodstawowa 1000 

”; 

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 przysługuje wicedyrektorom i nauczycielom, których 
wyznaczono do pełnienia obowiązków w zastępstwie dyrektora w sytuacji określonej w art. 68 ust. 9 
ustawy Prawo oświatowe.”; 

3) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku dyrektorów zespołów szkół, zespołów szkolno-przedszkolnych, szkół podstawowych z 
oddziałami przedszkolnymi kwota dodatku funkcyjnego, opisana w tabeli przedstawionej w ust. 1, ulega 
zwiększeniu o 200 zł.”; 

4) w § 4 uchyla się ust. 4. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Wojciech Kiljańczyk 

Id: D218097E-F44A-49B9-869A-B0B05AD071C3. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Tiret - (1)
	Tiret - (2)
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 1 zm. Paragraf 4

	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 4

	Paragraf 2


