UCIIW ALA NR XXXV/233/2017
RADY POWIATU

KOLSKIEGO

Z DNIA 29 czerwca 2017 r.

w sprawie:

zmiany Uchwały Nr XXVI/16112016

27 października
zatrudnionych

2016

r. w sprawie

Regulaminu

placówkach

w szkołach

Rady Powiatu Kolskiego z dnia
wynagradzania

oświatowych

nauczycieli

prowadzonych

przez

Powiat Kolski.

Na podstawie

art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca

1998 roku o samorządzie powiatowym
z dnia 26 stycznia
1982 roku - Karta Nauczyciela (l.t.:Dz. U z 2016 r. .poz. 1379 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala,
co następuje
(j.t.: Dz. U z 2016 r., 814 ze zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz art. 91 d pkt l ustawy

§l

Wprowadza
Rady Powiatu

się zmianę

Kolskiego

w treści

§ 10 ust. 1 Uchwały

z dnia 27 października

wynagradzania

nauczycieli

prowadzonych

przez

Powiat

Wielkopolskiego

z

7

dnia

zatrudnionych

w szkołach

Kolski

listopada

2016 r

(Dziennik

2016

roku,

Nr XXVI/161/2016

w sprawie

Regulaminu

placówkach

oświatowych

Urzędowy
poz.

6638),

Województwa
który

otrzymuje

brzmienie:

,,§ 10 ust.
uprawnia

1

Wykaz

do dodatku

dodatku funkcyjnego

stanowisk

i funkcji,

funkcyjnego

określa

określa

których

zajmowanie

§ 5 rozporządzenia.

poniższa tabela:

bądź
Wysokość

pełnienie
stawek

Stanowisko

Miesięcznie

w złotych

1. Szkoły wszystkich

dyr. szkoły liczącej

do 16 oddziałów .......................................................

dyr. szkoły liczącej

17 oddziałów

wicedyrektor

.....................................................................................

szkoły

kierownik

warsztatów

kierownik

szkolenia pra ktycznego,

szkolnych,

2.

typów:

Dyrektor

i powyżej .........................................

inne stanowiska

warsztatów

400 - 700
300 - 600

kierownicze ................................................

Zespołu Opiekuńczo-Edukacyj

wicedyrektor

600 - 1000
400 - 700

szkolnych ...............................................................

z-ca kierownika

400 - 700

no-Wychowawczego

..................

Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego

........

600

- 1000

400 - 700

3.

Wychowawca

klasy .........................................

60

4.

Opiekun stażu

. ................................................

60

5.

Doradca metodyczny

300 - 600

. ........................................

§2

Wykonanie

uchwały

powierza

się Zarządowi

Powiatu

Kolskiego.

§3

Uchwała podlega

ogłoszeniu
i wchodzi

w Dzienniku

Urzędowym

w życie z dniem

Województwa

1 września

2017 r.

Wielkopolskiego

Uzasadnienie

do

Uchwały Nr XXXV/233/2017
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/16112016
października

27

2016

r. w sprawie

zatrudnionych w szkołach

Rady Powiatu Kolskiego z dnia

Regulaminu

placówkach

wynagradzania

oświatowych

nauczycieli

prowadzonych

przez

Powiat Kolski

Wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr XXVI1l61/2016
dnia

27 października 2016 r. w sprawie

zatrudnionych w szkołach

Regulaminu

Rady Powiatu Kolskiego z
wynagradzania

i placówkach oświatowych prowadzonych

nauczycieli
przez Powiat

Kolski dotyczy wykazu stanowisk i funkcji, których zajmowanie lub pełnienie uprawnia
do dodatku funkcyjnego i podyktowana jest utworzeniem z dniem 1 września 2017 roku
Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13.
Projekt niniejszej uchwały zgodnie z zapisem art. 30 ust. 6a ustawy - Karta
Nauczyciela został uzgodniony z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

