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. Karta Nauczyciela (tekst
jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) 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 (tekst jedn.: 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, Dz.U. z 2019 r. poz. 249, poz. 1587, poz. 2441, poz. 1491, z 2021 r.
poz. 787), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1.
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, poz. 4589, z 2020
r. poz. 597, z 2021 r. poz. 2249) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości określonej w poniższej tabeli:
Stanowiska kierownicze

Stawka dodatku za 1 miesiąc
w złotych
od

do

1. Dyrektor szkoły do 16 oddziałów

1.000 zł

2.000 zł

2. Dyrektor szkoły od 17 do 21 oddziałów

1.100 zł

2.200 zł

3. Dyrektor szkoły powyżej 21 oddziałów
4. Wicedyrektor szkoły / placówki, z wyłączeniem
Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w
Bobrowie
5. Kierownik szkolenia praktycznego

1.200 zł

2.400 zł

650 zł

1.300 zł

350 zł

700 zł

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
6. Dyrektor

1.000 zł
Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych

2.000 zł

7. Dyrektor
8. Wicedyrektor

1.000 zł
750 zł

2.000 zł
1.500 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
9. Dyrektor

800 zł

1.600 zł

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
10. Dyrektor

1.000 zł

2.000 zł

500 zł

1.000 zł

Internat
11. Kierownik internatu, Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego, Bursy

§ 2. Uchwała podlega
Zachodniopomorskiego.

opublikowaniu

w

Dzienniku

Urzędowym

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady
Urszula Ptak

Województwa

Uzasadnienie
Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli (oraz jego zmiana) jest
kompetencją Rady Powiatu, na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela.
W projekcie uchwały zaproponowano zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli (…)
polegające na zwiększeniu maksymalnych kwot dodatków funkcyjnych dyrektorów,
wicedyrektorów oraz osób, którym powierzono inne stanowisko kierownicze przewidziane w
statucie szkoły / placówki.
Projekt uchwały podlegał uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
Sporządziła:

