
 

 

DRUK NR 204 

projekt 
 

UCHWAŁA Nr 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia               2019 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 754 Rady Miasta Konina 

z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach 

oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Konin. 

  
 

Działając 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 

w związku z art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.), - Rada Miasta Konina uchwala, co 

następuje: 

 

 

§ 1. 

W Uchwale Nr 754 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych 

i opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin            

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018.5749 ) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1.  § 4  ust. 1 pkt 2 lit. a do lit. d  skrót  CKP otrzymują brzmienie CKZ. 

 

2.  § 4  ust. 1 pkt  11 lit. a i lit. b otrzymują brzmienie: 

     „11) Inne dodatki z tytułu sprawowania funkcji:  

   a) wychowawcy klasy      - 300,00 zł, 

   b) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym - 150,00 zł, 

   

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie po raz pierwszy do roku szkolnego 

2019/2020. 

 

Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

                 Tadeusz Wojdyński 
Opiniowała radca prawny 

Mirosława Adamiak – Lewandowska 



 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Konina 

z dnia ........................ 2019 r.  

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 754 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie 

określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach 

oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Konin. 

 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. 

zm.) w art. 30 ust. 6 zobowiązuje organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe do ustalenia 

w drodze regulaminu m.in. wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli. Zmiana w Karcie 

Nauczyciela tj. wprowadzenie art. 34a, w którym określono 300,00 zł jako minimalną kwotę 

dodatku dla nauczycieli z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy zobowiązuje organ 

prowadzący do wprowadzania zmian w regulaminie wynagradzania.  

Jednocześnie wprowadzenie do rozporządzenia w sprawie wynagradzania nauczycieli 

dodatkowej kategorii osób uprawnionych do dodatku funkcyjnego powoduje wyłączenie 

nauczycieli przedszkoli spod regulacji wynikającej z art. 34a  Karty Nauczyciela i powoduje, że 

sprawowanie funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym staje się odrębną 

funkcją od funkcji wychowawcy klasy. 

Prawo do dodatku funkcyjnego dla nauczyciela opiekującego się oddziałem 

przedszkolnym zostało uregulowane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 

sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1587). Zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia w 

sprawie wynagradzania nauczycieli, do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są 

nauczyciele, którym powierzono m.in. sprawowanie funkcji nauczyciela opiekującego się 

oddziałem przedszkolnym. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli przedszkoli otrzymają tylko 

nauczyciele, którym dyrektor powierzy sprawowanie opieki nad oddziałem. Zgodnie bowiem z § 

12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r., w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r., poz. 649 

z późn. zm.) dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch 

nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań. W dotychczasowych 

regulacjach prawnych nauczyciele opiekujący się oddziałem przedszkolnym otrzymywali dodatek 

za pełnienie wychowawstwa oddziału w przedszkolu. W świetle wprowadzonej zmiany 

przyznanie dodatku nauczycielowi opiekującemu się oddziałem przedszkolnym leży w gestii 

organu prowadzącego. 

Zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela projekt regulaminu został przekazany do 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w celu uzgodnienia. Związek Nauczycielstwa 

Polskiego zaakceptował proponowane zmiany. Komisja Organizacji Międzyzakładowej 

Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedstawiła propozycję zmiany 

wysokości dodatku dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym. W tym 

przypadku został sporządzony protokół rozbieżności. 

Dodatkowo w związku z podjęciem przez Radę Miasta Konina w dniu 24 kwietnia 2019 r. 

Uchwały nr 121 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Koninie wprowadzono zmianę zapisu w § 4 regulaminu wynagradzania 

nauczycieli.  

        Zastępca Prezydenta  

             Miasta Konina 

                                                                                     /-/ Witold Nowak 


