
 

 

UCHWAŁA NR IV/20/19 

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/266/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 lutego 2009 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

Na podstawie 

- art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 

poz. 995 z późn. zm.), 

- art. 30 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.), 

- po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz po przeprowadzeniu 

konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., 

poz. 3629) 

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/266/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, tabela nr 1 zamieszczona w § 3 ust. 4 otrzymuje 

brzmienie: 

l.p. Funkcje uprawniające do dodatku Wysokość dodatku 

1. Szkoły i Placówki dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński 

 Dyrektor szkoły 1500 zł + 25 zł                 

za każdy oddział powyżej 

10 

Wicedyrektor 780 zł 

Kierownik warsztatu szkolnego ( szkoła) 740 zł 

Zastępca kierownika warsztatu szkolnego 575 zł 

Kierownik szkolenia praktycznego (szkoła) 600 zł 

Zastępca kierownika szkolenia praktycznego 470 zł 

Kierownik zespołu pracowni ćwiczeń praktycznych 500 zł 

Pełnomocnik dyrektora ds. pomocy materialnej dla uczniów 

75 zł                                  

w zespole/szkole liczącej 

do 400 uczniów 

120 zł                                                        

w zespole/szkole liczącej 

powyżej 400 uczniów 
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Administrator sieci 

110 zł                               

w zespole/szkole liczącej 

do 400 uczniów 

250 zł                              

w zespole/szkole powyżej 

400 uczniów 

 Koordynator projektu 120 zł 

2. Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego 

Dyrektor 1500 zł 

Kierownik filii 740 zł 

Kierownik zespołu pracowni 500 zł 

3. Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych 

Dyrektor 1600 zł 

Wicedyrektor 680 zł 

Kierownik internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - 

Rewalidacyjnych 

620 zł 

Kierownik szkolenia praktycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Szkolno – 

Wychowawczo - Rewalidacyjnych 

620 zł 

4. Szkolne schronisko młodzieżowe, internaty 

Dyrektor szkolnego schroniska młodzieżowego 1050 zł 

Wicedyrektor szkolnego schroniska młodzieżowego 550 zł 

Kierownik internatu 550 zł 

5. Ognisko pracy pozaszkolnej 

Dyrektor 1050 zł 

6. Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych 

Dyrektor 1350 zł 

Wicedyrektor 800 zł 

7. Inne 

Wychowawca klasy 

70 zł 

100 zł                                

w klasie pierwszej                        

i ostatniej liczącej 

powyżej 20 uczniów 

Opiekun klasy (w szkole dla dorosłych) 50 zł 

Doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant w ramach stosunku pracy 

w publicznej szkole lub placówce, z jednoczesnym obniżeniem wysokości 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych 

 

a) o 6 godzin 

b) o 5 godzin 

c) o 4 godziny 

d) o 3 godziny 

e) o 2 godziny 

f) o 1 godzinę 

 

420 zł 

560 zł 

700 zł 

840 zł 

980 zł 

1120 zł 

Opiekun stażu 
40 zł                              

przy stażu na stopień 
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nauczyciela 

mianowanego 

 50 zł                              

przy stażu na stopień 

nauczyciela 

kontraktowego 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. 

 

  

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Stanisław Kubicius 
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