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UCHWAŁA NR VII/39/2011
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/212/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 marca 2009 roku, 
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość 
i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy 

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz zmiany 
Uchwały Nr XXVI/234/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 czerwca 2009 roku, w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXIII/212/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 marca 2009 roku, w sprawie 
ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki 
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 
674 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz 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 (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), uchwala się: 

§ 1. 

W załączniku do Uchwały Nr XXIII/212/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 marca 2009 roku, 
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki 
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz w § 1 pkt 2 uchwały Nr 
XXVI/234/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 czerwca 2009 roku, w spawie zmiany Uchwały Nr 
XXIII/212/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 marca 2009 roku, w sprawie ustalenia Regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw , wprowadza się następujące zmiany: 

Dotychczasowy § 9 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ustala dla dyrektora Zarząd Powiatu 
w Nowym Dworze Gdańskim, uwzględniając: wielkość szkoły (w przypadku zespołów szkół- ilość różnych 
szkół), jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk 
kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły, stan techniczny budynków oraz inne warunki, które mogłyby 
wpłynąć na wysokość dodatku, a dla wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych w szkołach, ustala 
dyrektor w granicach stawek określonych tabelą. 
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l.p. stanowisko Miesięcznie złotych 
1. Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej:

a) do 8 oddziałów
b) od 9 do 16 oddziałów
c) 17 oddziałów i powyżej 

600 – 1 400,-
1 300 – 1 900,-
1 600 – 2 200,- 

2. Wicedyrektor szkoły (zespołu) 800 – 1 400,- 
3. Kierownik praktycznej nauki zawodu 300 – 900,- 
4. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego 1 400 – 2 100,- 
5. Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego 600 – 1 200,- 
6. Kierownik grup wychowawczych specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego 600 – 1 000,- 
7. Dyrektor rodzinnego domu dziecka 300 – 700,- 
8. Dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej 900 – 1 400,- 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowodworskiego 

Iwona Tyburska
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Uzasadnienie

W związku z włączeniem warsztatów szkolnych do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim zmienił się 
zakres obowiązków kierownika warsztatów. W szkole kształci się 509 uczniów, którzy odbywają zajęcia 
praktyczne i praktyki zawodowe w cyklu kształcenia odpowiednio do zawodu. 

Do obowiązków kierownika szkolenia praktycznego należeć będzie m.in. 

- organizacja i nadzór nad realizacją zajęć praktycznych w szkole i u pracodawców; 

- organizacja i nadzór nad realizacją praktyk zawodowych; 

- prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją praktycznej nauki zawodu; 

- sporządzanie analiz i sprawozdań z całokształtu działań związanych z praktyczną nauką zawodu. 

Zmiana uchwały polega na wprowadzeniu nowej nazwy stanowiska - Kierownik praktycznej nauki zawodu. 
(poprzednio – Kierownik warsztatu szkolnego). Ponadto w tabeli zmieniono nazwę stanowiska – Kierownik 
internatu specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego na kierownik grup wychowawczych specjalnego ośrodka 
szkolno – wychowawczego. Zmian spowodowana jest wytycznymi Kuratora Oświaty w tym zakresie. 

Biorąc powyższe pod uwagę, na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 
kwietnia 2011 roku, proszę o podjęcie stosownej uchwały. 


