UCHWAŁA NR XXV/223/2021
RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/300/2010 Rady Powiatu w Choszcznie
z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) w związku z art. 12 pkt
11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późń. zm.), 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 wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. 2014 r. poz. 416 ze zm.) oraz na podstawie § 90 w zw.
z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w
sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 283) Rada Powiatu
Choszczeńskiego uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do obwieszczenia Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia
16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw § 6 otrzymuje
następujące brzmienie:
„Dodatek funkcyjny
§ 6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora,
wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny jest ustalony w miesięcznej wysokości określonej
w poniższej tabeli:

Kwota
L.p.

Stanowisko
od

1.

Dyrektor zespołu szkół liczącego:

do

a) do 400 uczniów

1 800 zł

2 200 zł

b) 401 – 500 uczniów

1 900 zł

2 300 zł

c) 501 – 600 uczniów

2 000 zł

2 400 zł

d) 601 – 700 uczniów

2 100 zł

2 500 zł

e) 701 – 800 uczniów

2 200 zł

2 600 zł

f) 801 i więcej uczniów

2 300 zł

2 700 zł

a) do 8 oddziałów

1 000 zł

1 400 zł

b) 9 – 11 oddziałów

1 200 zł

1 600 zł

1 400 zł

1 800 zł

d) 16 i więcej oddziałów

1 600 zł

2 000 zł

3.

Dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej

1 500 zł

1 800 zł

4.

Wicedyrektor:
a) zespołu szkół

1 400 zł

1 600 zł

b) specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego

1 100 zł

1 300 zł

a) kierownik międzyszkolnego ośrodka sportów
wodnych

900 zł

1 300 zł

b) kierownik internatu zespołu szkół

900 zł

1 300 zł

c) inne stanowisko kierownicze przewidziane
w statucie szkoły i placówki

900 zł

1 300 zł

2.

Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno –
wychowawczego liczącego:

c) 12 – 15 oddziałów

5.

Inne stanowiska kierownicze:

6.

Wychowawca klasy (za każdą powierzoną klasę) oraz
nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym

300 zł

7.

Opiekun stażu

100 zł

3. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych tabelą ustala dla
dyrektora szkoły lub placówki Starosta Choszczeński.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych tabelą ustala dla
nauczycieli, którym ten dodatek przysługuje z racji sprawowanej funkcji, dyrektor
szkoły lub placówki.
5. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono
obowiązki kierownicze w zastępstwie”.

§ 2. Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu Choszczeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ mgr Eugeniusz Nykiel

