
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/276/13 

RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 

z dnia 30 października 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/199/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 lutego 2009r. 

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pszczyński, 

z późniejszymi zmianami 

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 , art. 30 ust. 6 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006r., nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.595 z późniejszymi zmianami), po 

uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli   

  

 

Rada Powiatu 

uchwala:  

 

 

 § 1. W załączniku do uchwały Nr XXIX/199/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 lutego 2009r. 

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pszczyński, z późniejszymi zmianami, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. w §4 ust.2 „Tabela dodatków funkcyjnych:”  pkt 1,3,5,6 otrzymują brzmienie:   

Lp.   Stanowisko  Wysokość dodatku funkcyjnego  

(miesięcznie w złotych) 

 

1.  Dyrektor szkoły, zespołu szkół liczących:  

- do 15 oddziałów,  

-od 16 do 30 oddziałów  

-od 31 oddziałów  

 

500   - 1700  

800   -  2500  

1100  - 3000 

3.   Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   1500 

5.   Kierownik Internatu   200 - 1100 

6.   Kierownik warsztatu szkolnego, kierownik szkolenia praktycznego   400 - 1100 

2. w  §4 ust.5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

- wychowawcy klasy: w kwocie 100 złotych miesięcznie,  

3. w §4 ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
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- opiekuna stażu: w kwocie 50 złotych miesięcznie za opiekę nad jednym nauczycielem.   

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.   

  § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.   
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