
UCHWAŁA NR XIV/94/2016
RADY POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku 
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 1, pkt 1, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach w 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala, co następuje:

§ 1. § 2 uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie 
określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Siedlecki, otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.”.

§ 2. W Regulaminie wynagradzania oraz innych świadczeń przysługujących nauczycielom, stanowiącym 
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie 
określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Siedlecki, wprowadza się zmianę:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole/placówce przysługuje dodatek 
funkcyjny:
1) dyrektorowi – w wysokości od 20% do 60%
2) wicedyrektorowi – w wysokości od 10% do 40%
2. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze 
w zastępstwie z uwzględnieniem § 6.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając wielkość szkoły i jej strukturę 
organizacyjną, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, 
w tym w szczególności ilość i wielkość realizowanych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, 
liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły/placówki oraz warunki lokalowe, 
środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora – starosta, po zasięgnięciu opinii zarządu powiatu,
2) dla wicedyrektora – dyrektor szkoły/placówki”.

2. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi realizującemu dodatkowe zadania oraz zajęcia:
1) wychowawstwo klasy – w wysokości 100 zł,
2) funkcję opiekuna stażu – w wysokości 2% stawki wynagrodzenia zasadniczego.”.

3. § 9 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych oraz 
prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - 
w wysokości od 5% do 20%,”.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/171/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 września 2013 roku 
zmieniająca Uchwałę Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie 
określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Siedlecki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Zygmunt Wielogórski
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