
UCHWAŁA NR 241/L/2022 
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmian w regulaminie  określającym wysokość stawek dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, 

szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559), oraz par 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. 
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy 
administracji rządowej (Dz. U.  2009 r. nr 60 poz. 494, zm. Dz. U. z 2015 r., poz. 572 i Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1654), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie określającym wysokość stawek  dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały 
Nr 167/XXVII/2009 z dnia 24.09.2009 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z dnia 04.03.2010 r. nr 47, poz. 695), 
zmienionej Uchwałą Nr 277/LI/2010 z dnia 10.11.2010 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z dnia 11.12.2010 r. nr 
206, poz. 6523), zmienionej Uchwałą Nr 69/XV/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego 
z dnia 22 sierpnia 2011 r. nr 152, poz. 4813), zmienionej Uchwałą Nr 215/LIX/2018 z dnia 29 marca 2018r. 
(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z dnia 10.04.2018 r. poz. 3717), zmienionej Uchwałą Nr 229/LXV/2018 z dnia 
24 sierpnia 2018 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. poz. 8134) oraz Uchwałą 
Nr 79/XVIII/2019 z dnia 27 września 2019 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z dnia 4 października 2019 r. 
poz. 11504), dokonuje się zmian  w ten sposób, że w rozdziale IV w § 12, ust. 1 otrzymuje brzmienie:  ”1. 
Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora placówki oświatowej, albo inne stanowisko 
kierownicze ustanowione w statucie placówki oświatowej przysługuje dodatek funkcyjny obliczany %  na 
podstawie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela ze stopniem awansu i wykształceniem osoby pełniącej 
daną funkcję, w wysokości określonej w poniżej podanej tabeli: 

Tabela dodatków funkcyjnych 

Lp. Typy szkół (placówek), stanowiska 
kierownicze 

Wysokość % zasadniczego wynagrodzenia 
nauczyciela : 

1. Dyrektor do 7 oddziałów od 50% do 60% 
2. Dyrektor od 8-12 oddziałów od 60% do 70% 
3. Dyrektor od 13 oddziałów od 70% do 80% 
4. Wicedyrektor  od 50% do 60% 
5. Kierownik świetlicy od 10% do 25%” 

§ 2. Traci moc uchwała NR 229/XLV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2018 roku 
w sprawie: zmian w regulaminie  określającym wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki w 2018 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki oraz dyrektorom szkół 
i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Sanniki 

 
 

Jerzy Grzegorz Jabłoński 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B6C822CE-73E6-4117-BA66-4C046D67C836. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4


