
UCHWAŁA NR XXXIV/296/21 
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 22 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 
2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze 

stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Rawa Mazowiecka, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia 
wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 
z 2009 r. Nr 91, poz. 867, z 2019 r. poz. 3958 i poz. 5420) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół w granicach określonych tabelą 
ustala Burmistrz Miasta, a dla pozostałych uprawnionych nauczycieli dyrektor szkoły, 
uwzględniając wielkość szkoły, ilość oddziałów, jej warunki organizacyjne, zmianowość, liczbę 
stanowisk kierowniczych w szkole. 
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Tabela dodatków funkcyjnych 

Lp. Stanowisko Miesięcznie w % od-do 
wynagrodzenia zasadniczego 

przysługującego nauczycielowi 

1 2 3 
Przedszkola 

a) dyrektor przedszkola 10%-50% 
1. 

b)wicedyrektor przedszkola 10%-40% 
 Szkoły wszystkich typów 

a) dyrektor szkoły liczącej do 23 
oddziałów 

10%-70% 

b) dyrektor szkoły liczącej powyżej 
23 oddziałów 

20%-80% 

 2. 

c) wicedyrektor szkoły 10%-50% 
”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miasta Rawa Mazowiecka 

 
 

Grażyna Dębska 
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