
 
 

UCHWAŁA NR XXI-215/2020 
RADY POWIATU W KRAŚNIKU 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), Rada Powiatu w Kraśniku uchwala, co następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr XIII-136/2019 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
z 2019 r. poz. 6028, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 w ust. 1 Tabela dodatków funkcyjnych otrzymuje brzmienie: 

Wysokość dodatku funkcyjnego 
wyrażona % (podstawą naliczenia tej 

wysokości jest wynagrodzenie 
zasadnicze nauczyciela, wynikające z 

jego osobistego zaszeregowania 
płacowego) 

Lp. Typy szkół (placówek), stanowiska kierownicze 

Od Do 
1. Szkoły (zespoły szkół): 

a) dyrektor szkoły: 
- liczącej do 8 oddziałów, 
- liczącej od 9 do 16 oddziałów, 
- liczącej od 17 do 25 oddziałów, 
- liczącej 26 oddziałów i więcej, 
 
b) wicedyrektor;  
 
c) kierownik internatu/bursy, kierownik centrum kształcenia 
zawodowego, warsztatów szkolnych; 
 
d) kierownik szkolenia praktycznego. 
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2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                      w   

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 lipca 2020 r.

Poz. 3726



Olbięcinie: 
a) dyrektor; 
b) wicedyrektor; 
c) kierownik warsztatów szkolnych. 
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3. dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Kraśniku 

10 35 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kraśniku. 

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2020 r.          
        

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Jacek Dubiel 
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