UCHWAŁA NR XXXIX.217.2022
RADY POWIATU LESKIEGO
z dnia 3 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X.67.2019 Rady Powiatu Leskiego z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród
ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Leski.
Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 528), oraz art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1762), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leski
Rada Powiatu Leskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
W załączniku do uchwały nr X.67.2019 Rady Powiatu Leskiego z dnia 25 października 2019 r. wprowadza
się następujące zmiany:
- paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie bądź pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego
określa § 5 rozporządzenia.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 ustala się za pełny miesiąc i wynosi:
1) dla Dyrektorów wszelkich typów szkół:
a) do 8 oddziałów – 1.600 zł - 3.000 zł.
b) od 9 do 12 oddziałów - 1.800 - 3.000 zł.
c) powyżej 12 oddziałów – 2.000 – 3.400 zł.
2) dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1.200 – 3.000 zł.
3) dla Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – 1.400 – 3.000 zł.
4) dla Wicedyrektorów wszelkich typów szkół z zastrzeżeniem pkt 5):
a) do 8 oddziałów – 1.200 zł. – 2.000 zł.
b) od 9 do 12 oddziałów – 1.200 zł. – 2.200 zł.
c) powyżej 12 oddziałów – 1.400 zł. – 2.800 zł.
5) dla Wicedyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – 800 –1. 800 zł.
6) dla kierownika kształcenia praktycznego
i Artystycznych - 800 – 1.200 zł.

i artystycznego

w Zespole

Szkół

Technicznych

3. Nauczycielom sprawującym funkcje, o których mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia przysługują
dodatki funkcyjne w wysokości:
a) wychowawcy klasy – 300 zł. (Na wniosek Dyrektora szkoły Zarząd Powiatu może przyznać dodatek za
wychowawstwo klasy w wysokości do 150% wartości uwzględnionej w ust. 3 lit. a).
b) nauczycielowi opiekującemu się oddziałem przedszkolnym – 300 zł
c) opiekunowi stażu – 150 zł.
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d) doradcy metodycznemu – 200 zł.
4. W przypadku zbiegu prawa do dodatków, o których mowa w § 6 ust 2 i § 6 ust 3 nauczycielowi
przysługuje prawo do wszystkich dodatków.”,
- paragraf 12 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się nagrody ze specjalnego funduszu nagród w wysokości:
a) nagrody Starosty Leskiego w kwocie do 5.000 złotych;
b) nagrody Dyrektora szkoły w kwocie do 3.000 złotych.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród wypłaca się niezwłocznie po jej przyznaniu, jednak
nie później niż do końca miesiąca, w którym nagroda została przyznana.
3. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród określa odrębna uchwała.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie
po 14 dniach od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Marek Małecki
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