
Uchwała nr ………………… 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia ……………….. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Drawski 

 
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967; zm.: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) 
oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od 
pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416, poz. 922, Dz. U. z 2015 r. poz. 868, Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1029; z 2017 r. poz. 630, Dz. U. z 2018 r. poz. 638 oraz z 2019 r. 
poz. 249, 1587), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

 
§  1. W uchwale Nr XXXIII/231/2017 Rady Powiatu Drawskiego z dnia  
30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Drawski (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3334,  
z 2018 r. poz. 1269, poz. 3376 i poz. 4589) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 po ust. 3 wprowadza się ust. 31 w brzmieniu: 
„31. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 jest ustalany dla 
dyrektora szkoły na jeden rok szkolny.”   

2) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
"Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo oddziału dodatek 
funkcyjny  w wysokości 300 zł miesięcznie.” 

3) w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 5 przysługuje również 
nauczycielowi opiekującemu się oddziałem przedszkolnym.” 
 

4) w § 6 ust. 1  dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
„7). prowadzenie zajęć dydaktycznych w liceum ogólnokształcącym 
specjalnym - w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.” 
 



5) w § 6 ust. 2 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
„7). nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne w liceum 
ogólnokształcącym specjalnym - ust. 1 pkt 7.” 

6) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla 
nauczycieli w wysokości co najmniej 1% planowanych środków na 
wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie 
finansowym szkoły, z tym że: 

1) 0,8 środków funduszu przeznacza się na nagrodę dyrektora; 
2) 0,2 środków funduszu przeznacza się na nagrody organu 
prowadzącego.” 

 
 
§  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. 
 

 

 Przewodnicząca Rady 

        Urszula Ptak 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela, która weszła w życie z dniem  
01 września 2019 r. wprowadziła art. 34a, który określa minimalną wysokość 
dodatku za wychowawstwo klasy. Ostateczną jego wysokość ustawodawca 
pozostawił w gestii samorządów. W niniejszym projekcie uchwały 
zaproponowano utrzymanie tego dodatku na minimalnym poziomie oraz objęcie 
tym dodatkiem również nauczycieli – wychowawców grup w przedszkolu 
specjalnym.  

Dodatkowo w § 6  regulaminu, jako uprawnionych do dodatku za trudne 
warunki pracy, ujęto nauczycieli prowadzących zajęcia w liceum 
ogólnokształcącym specjalnym, które rozpocznie działalność z dniem  
01 września 2019 r. 
 Projekt uchwały doprecyzowuje również zapisy dotyczące nagród z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, dostosowując je do literalnego brzmienia z ustawy 
Karta Nauczyciela.  
 
 
Sporządziła: 
 


