
Uchwała Nr XLI/307/10

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 28 września 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na  podstawie  art.  4  ust.  1  pkt  1  i  art.  12  pkt  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.

o  samorządzie  powiatowym (Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142,  poz  1592  ze  zm.)  i  art.  30  ust.

6, 6a, 10, 10a, art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust.7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia

26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz art. 4

ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych

i  niektórych  innych  aktów  prawnych  (Dz.  U.  z  2005r.  Nr 190,  poz.  1606  ze  zm.)

i rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  31  stycznia  2005r.  w  sprawie

wysokości  minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli,  ogólnych

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za

pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co

następuje:

§1.

W uchwale Nr XXVI/193/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 18 marca 2009r. w sprawie

regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 72, poz.

1876) wprowadza się następującą zmianę:

W Regulaminie stanowiącym załącznik do powyższej uchwały §9 otrzymuje brzmienie:

“§9.

1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów zespołów szkół bierze się pod

uwagę łączną liczbę oddziałów (grup).

2. Nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  szkole,  przysługuje

dodatek funkcyjny w wysokości:

1)dyrektorowi – od 30 % do 80% wynagrodzenia zasadniczego,

2)wicedyrektorowi – od 30% do 60% wynagrodzenia zasadniczego, 

3)kierownikowi – od 20% do 50% wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek  funkcyjny  przysługuje  nauczycielom,  którym  powierzono  obowiązki

kierownicze  w zastępstwie.  W  tych  wypadkach  prawo  do  dodatku  powstaje  od

pierwszego  dnia  miesiąca  po upływie  jednomiesięcznego  okresu  pełnienia  tych



obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca regulamin wynagradzania nauczycieli

następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość

szkoły,  liczbę  uczniów  i oddziałów,  złożoność  zadań  wynikających  z  zajmowanego

stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki

lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:

1)dla dyrektora – Zarząd Powiatu;

2)dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 – dyrektor szkoły.

5.  Nauczycielom  realizującym  dodatkowe  zadania  oraz  zajęcia  przysługuje  dodatek

funkcyjny, z tym, że nauczycielowi któremu powierzono: 

1)wychowawstwo  klasy  –  w  wysokości  6,7%  minimalnego  wynagrodzenia

zasadniczego  nauczyciela  dyplomowanego  z  tytułem  zawodowym  magistra

z przygotowaniem pedagogicznym;

2)  funkcję  opiekuna  stażu  –  w  wysokości  2,1%  minimalnego  wynagrodzenia

zasadniczego  nauczyciela  dyplomowanego  z  tytułem  zawodowym  magistra

z przygotowaniem pedagogicznym, za każdego nauczyciela powierzonego opiece;

3)  obowiązki  doradcy  metodycznego  –  w  wysokości  17,7%  minimalnego

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem zawodowym magistra

z przygotowaniem pedagogicznym.

6. Prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 1, nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku

z tytułu realizowania  dodatkowych zadań, o których mowa w ust. 5.”

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady 
/-/

inż. Czesław Czerski 


