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UCHWAŁA NR 325/XLIV/2013
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia
2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest
organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 6 – 6a
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
działającymi w oświacie Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje:
§ 1. W „Regulaminie określającym wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia” stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 kwietnia 2009 roku zmieniony Uchwałą Nr 414/LVII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia
27 października 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany: § 4. ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły
i zatwierdzone przez organ prowadzący szkołę oraz dla nauczyciela, któremu powierzono funkcję
wychowawcy klasy, doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta, opiekuna stażu:
Lp.
1.

2.

3.
4.
5.

Stanowisko – typ i wielkość szkoły (placówki)
Dyrektor
a) szkoły, placówki, zespołu każdego typu
b) specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
Wicedyrektor
a) szkoły, placówki,; zespołu każdego typu
b) specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego
Kierownik
a) centrum kształcenia praktycznego, szkolnej pracowni zajęć praktycznych, internatu
Pozostałe stanowiska kierownicze, nie wymienione wyżej
Opiekun stażu

Wysokość dodatku
w%

19% do 45%*/

15% - 23% */

8,25% - 25% */
8,25% - 25%*/
2%**/
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6.
7.

–2–
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Wychowawca klasy
Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant

5,5%**/
15%*/

*/ procent średniego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt
3 Karty Nauczyciela, dotyczy stanowisk określonych w tabeli w pozycji 1 – 4 oraz pozycji 7
**/ procent średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 Karty
Nauczyciela”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.
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