UCHWAŁA
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 12 września 2019 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. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 511), art. 30 ust. 6 i 6a, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach w uzgodnieniu
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie wynagradzania oraz innych świadczeń przysługujących nauczycielom,
stanowiącym załącznik do 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 (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2009 r. nr 86 poz. 2320), zmienionym uchwałą Nr XXXI/171/2013 z dnia
27 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r. poz. 9924), zmienionym uchwałą Nr
XIV/94/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z 2016r. poz. 2717), zmienionym uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 czerwca 2017 r. (Dz.
Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017r. poz. 5752), zmienionym uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 20 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018r. poz. 4671), wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 5 otrzymuje brzmienie:
,,Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia:
1) funkcję wychowawcy klasy - w wysokości 300 zł,
2) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 2% stawki wynagrodzenia zasadniczego,
3) funkcję nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym - w wysokości 300 zł. ˮ,
2. § 9 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
,,za
prowadzenie
zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych
z dziećmi
i młodzieżą
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - w wysokości od 5% do 20%,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń od 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Gorzała
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (Dz. U.
z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu
terytorialnego określa w drodze regulaminu wysokość dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za warunki pracy.
W związku z wejściem w życie od 1 września 2019 roku ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku
o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287),
nauczyciel, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy, otrzymuje dodatek funkcyjny,
którego minimalna wysokość wynosi 300 zł.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 roku zmieniającym
rozporządzenie 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. poz. 1587) poszerzone zostało grono
nauczycieli uprawnionych do uzyskania dodatku funkcyjnego o nauczyciela opiekującego się
oddziałem przedszkolnym.
W Regulaminie wynagradzania oraz innych świadczeń przysługujących nauczycielom,
stanowiącym załącznik do 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 z późniejszymi zmianami
wysokość dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy jest określona na poziomie 100 zł.
W związku z powyższym zasadne jest dokonanie zmiany w regulaminie wynagradzania
nauczycieli polegającej na ustaleniu wysokości dodatku funkcyjnego za wychowawstwo na
poziomie minimalnym określonym w ustawie tj. 300 zł oraz wprowadzeniu dodatku dla
nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym na poziomie 300 zł.
Zmiana w § 9 ust. 1 lit. a) wynika z dostosowania zapisów regulaminu do obowiązującej
nomenklatury dotyczącej niepełnosprawności stosowanej w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
Zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli podlegają uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, co zostało dopełnione.
Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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