
 
UCHWAŁA NR XVI/122/2015 

RADY POWIATU W SZCZECINKU 

23 grudnia 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków 

i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających 

ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Szczecinecki 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1445), w związku z art. 30 ust. 6 i art. 91 „d” pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 191; z 2015 r. poz. 357), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie określającym wysokość stawek dodatków i warunki przyznawania, sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświato-

wych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/246/2009 

Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 

stawek dodatków i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających§ ze stosunku pracy dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki1) 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 23, poz. 867), wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w regulaminie w różnych formach i przypadkach sformułowanie „upośledzenie umysłowe” zastępuje 

się sformułowaniem „niepełnosprawność intelektualna”; 

2) § 11 ust. 3 tabela dodatków funkcyjnych otrzymuje brzmienie: 

 

Lp. Typ i rodzaj szkoły/placówki 
Miesięcznie w stosunku 

do wynagrodzenia zasadniczego 

I. STANOWISKA KIEROWNICZE 

1. 

szkoły/zespoły szkół 

a) dyrektor  

do 11 oddziałów do 30% 

od 12 do 21 oddziałów do 40% 

od 22 do 29 oddziałów do 50% 

30 i więcej oddziałów do 60% 

b) wicedyrektor do 30% 

c) kierownik warsztatu szkolnego do 25% 

                                                      
1) zmienionej uchwałą Nr XXXV/257/2009 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 26 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodnio-

pomorskiego z 2009 Nr 23, poz. 868) 
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d) kierownik szkolenia praktycznego do 25% 

e) kierownik internatu do 20% 

2. 
specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy 

a) dyrektor do 65% 
b) wicedyrektor do 35% 

3. 

pozaszkolna placówka specjalistyczna 

a) dyrektor do 50% 

b) wicedyrektor do 20% 

4. 
poradnia psychologiczno-pedagogiczna 

dyrektor do 50% 

5. 
szkolne schronisko młodzieżowe 

kierownik do 20% 

II. SPRAWOWANIE FUNKCJI 

1. wychowawca klasy 

130 zł - od 1.01.2016 r. do 

31.12.2016 r. 

150 zł - od 1.01.2017 r. 

2. opiekun stażu 60 zł 

3. doradca metodyczny 66 zł 

 

3) w § 15 ust. 1, pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie 

dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy 

w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psy-

chologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w porad-

niach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych w wysokości 10% 

wynagrodzenia zasadniczego.”; 

4) w § 24 po ust. 3 dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu: 

„4. Ustanawia się nagrodę specjalną dla dyrektora szkoły/placówki o nazwie „Menedżer Oświaty” za: 

1) wypracowanie i pozyskanie dodatkowych środków na działalność oraz inwestycje; 

2) sprawną realizację inwestycji; 

3) pozastatutową działalność społeczną. 

5. Z wnioskiem o przyznanie dyrektorowi szkoły/placówki nagrody specjalnej „Menedżer Oświaty” mo-

że wystąpić: 

1) Starosta; 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; 

3) Rada Pedagogiczna; 

4) Rada Szkoły. 

6. Wniosek o przyznanie „Menedżera Oświaty” należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik do 

niniejszej uchwały. 

7. Wyboru dokonuje kapituła w skład której wchodzą: 

1) Starosta; 

2) Skarbnik; 

3) Przewodniczący Rady Powiatu; 

4) Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; 

5) Trzech radnych wskazanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Szczecinku.”; 

5) w § 26, po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Wniosek o przyznawanie nagrody „Menedżer Oświaty” należy złożyć do 10 czerwca.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. 

 

 Przewodnicząca Rady 

 

Dorota Chrzanowska 
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Załącznik 

do uchwały Nr XVI/122/2015 

Rady Powiaty w Szczecinku 

z dnia 23 grudnia 2015 r. 

WNIOSEK 

o przyznanie tytułu „MENEDŻERA OŚWIATY”

Pan/ Pani ……………………………………………… 
(Imię i Nazwisko) 

…………………………………………………….. 
(Placówka) 

………………………………………………………. 
(Staż pracy) 

Uzasadnienie wniosku (sprawne prowadzenie spraw administracyjno- gospodarczych oraz 

zarządzanie finansami, zrealizowane inwestycje, wdrożone projekt, źródła pozyskania 

środków) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….. …………………………………. 

(miejscowość i data)        (podpis składającego wniosek) 

Decyzja Kapituły Podpisy członków Kapituły 

……………………………………………….. 1) 

……………………………………………….. 2) 

……………………………………………….. 3) 

……………………………………………….. 4) 

……………………………………………….. 5) 

……………………………………………….. 6) 

……………………………………………….. 7) 
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