
UCHWAŁA NR XLVIII/351/2022 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Bierawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz.  559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 34a, art. 49 ust. 1 i 2 
i art. 54 ust. 5 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 
oraz z 2022 r., poz. 935), po uzgodnieniu ze związkami  zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli, Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIII/115/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez gminę Bierawa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 3889),  
w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektora ustala 
Wójt Gminy, a w stosunku do nauczycieli dyrektor szkoły, w granicach stawek określonych 
w poniższej tabeli:  

lp. Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego 
(miesięcznie w zł) 

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin 
dziennie – do dwóch oddziałów 

 
800 - 2.000 

2. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin 
dziennie – powyżej dwóch oddziałów 

 
1.000 – 2.400 

3. Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 1.000 – 2.600 
4. Dyrektor szkoły liczącej powyżej 8 oddziałów 1.200 – 2.700 
5. Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego 1.200 - 2.800 
6. Wicedyrektor  800 - 1.800 
7. Nauczyciel wychowawca w klasach  320 
8. Nauczyciel wychowawca w oddziałach 

przedszkolnych 
320 

9. Nauczyciel pełniący funkcję opiekuna stażu 120 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 
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