
 

 

UCHWAŁA NR XI/90/2019 

RADY GMINY SKARBIMIERZ 

z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagradzania zasadniczego dla nauczycieli  

posiadających stopień awansu zawodowego stażysty i kontraktowego  

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarbimierz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 10 i 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2215) Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co następuje: 

§ 1. Podwyższa się minimalne stawki wynagradzania zasadniczego dla nauczycieli stażystów i kontraktowych 

zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarbimierz określone w rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) 

w następujący sposób: 

1) nauczyciel stażysta – tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym o kwotę 200 zł brutto; 

2) nauczyciel stażysta – tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata  

(inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym o kwotę 100 zł brutto; 

3) nauczyciel kontraktowy – tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym o kwotę 200 zł brutto; 

4) nauczyciel kontraktowy – tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy 

licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym o kwotę 100 zł brutto. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIX/257/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 15 października 2018 r.  

w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagradzania zasadniczego dla nauczycieli posiadających stopień 

awansu zawodowego stażysty i kontaktowego zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Skarbimierz. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy Skarbimierz 

 

Marek Kołodziej 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 23 grudnia 2019 r.

Poz. 4132
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