
UCHWAŁA NR XLI/535/2022 

RADY MIASTA MŁAWA 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe zasady 

przyznawania dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród nauczycieli 

przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Mława 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 91d pkt 1 ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2021 poz. 1762 z późn. zm.), Rada Miasta 

Mława uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie określający wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania 

dodatków,  szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród nauczycieli przedszkoli i szkół 

prowadzonych przez Miasto Mława stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/340/2021 

Rady Miasta Mława z dnia  26 stycznia 2021  wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4. ust 2. otrzymuje brzmienie: „Nauczycielom, którym powierzono funkcje 

kierownicze w przedszkolach i szkołach przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 

określonej poniższej tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze 

Miesięcznie w % 

pobieranego 

wynagrodzenia 

zasadniczego 

1. Przedszkola  

a) Dyrektor przedszkola  od 25 %  do 75 % 

b) Wicedyrektor przedszkola  od 15 %  do 55 % 

2. Szkoły  

a) Dyrektor szkoły  od 25 %  do 100 % 

d) Wicedyrektor  szkoły od 15 %  do 55 % 

3. Wszystkie typy szkół  

a) kierownik lub nauczyciel zajmujący inne niż 

wymienione powyżej stanowisko kierownicze, 

wynikające ze statutu szkoły do 12 oddziałów  

od 10 %  do 35 % 

 



2) § 8. ust 1. otrzymuje brzmienie: „Ustala się następującą wysokość nagród  

ze specjalnego funduszu nagród:  

1) Nagroda Burmistrz Miasta Mława – od 100% do 200% średniego wynagrodzenia 

nauczyciela stażysty posiadającego wykształcenie wyższe z przygotowaniem 

pedagogicznym obowiązujące w danym roku, 

2) nagroda dyrektora szkoły – od 100% do 150% średniego wynagrodzenia 

nauczyciela stażysty posiadającego wykształcenie wyższe z przygotowaniem 

pedagogicznym obowiązujące w danym roku.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

i wchodzi w życie 1 września 2022 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Lech Prejs 
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