DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys

Poz. 11831

Data: 2016-12-29 12:12:34

UCHWAŁA NR 204/XX/2016
RADY POWIATU W PŁOCKU
z dnia 21 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach, placówkach prowadzonych przez Powiat Płocki.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i ust. 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) Rada Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały nr 211/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Płocku
z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
placówkach prowadzonych przez Powiat Płocki zmienionej uchwałą nr 278/XXXIV/2010 z dnia 24 marca
2010 r. oraz uchwałą nr 203/XIX/2012 Rady Powiatuw Płocku dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1. Tytuł Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach prowadzonych przez
Powiat Płocki”.
2. W § 5 w Tabeli dodatków funkcyjnych uchyla się punkty 3, 7 i 8. Tabela po zmianach otrzymuje
brzmienie:
Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie stanowisk
Dyrektor szkoły
- do 8 oddziałów
- 9 – 16 oddziałów
- 17 oddziałów i więcej
Wicedyrektor
Kierownik internatu
Kierownik do spraw kształcenia dla dorosłych
Kierownik szkolenia praktycznego
Dyrektor poradni psychologiczno- pedagogicznej

Wysokość dodatku w zł
od 600 do 1 100
od 650 do 1 300
od 700 do 1 500
od 450 do 900
od 300 do 500
od 350 do 600
od 400 do 800
od 800 do 1300

3. Paragraf 6 litera a otrzymuje brzmienie: „wychowawstwo klasy – w wysokości 100,00 zł”.
4. W § 8 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Za pracę w następujących trudnych warunkach przysługuje dodatek w wysokości:
1) za realizację praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych – zajęć praktycznych w terenie z zakresu
produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa – dodatek w wysokości 93 zł na etat,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 11831

2) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi
umysłowo w stopniu głębokim – 250,00 zł na etat,
3) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach (oddziałach) specjalnych oraz
prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego –
250,00 zł na etat,
4) prowadzenie przez nauczycieli 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 udzielania rodzicom
i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci
i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych –
200,00 zł na etat”.
5. W § 8 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Za pracę wykonywaną w następujących warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości:
1) prowadzenie zajęć wymienionych w ust.2 punktach od 2 do 3 z dziećmi i młodzieżą, których stan
zdrowia z powodów stanów chorobowych wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w
wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.), uzasadnia konieczność sprawowania stałej
opieki lub udzielania pomocy, oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło
naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.) –
300,00 zł na etat,
2) prowadzenie zajęć przez nauczycieli z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród
których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w § 2 ust 1
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów
oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – 300,00 zł na etat,
3) prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje
się co najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod
warunkiem że zajęcia dydaktyczne z tym dzieckiem prowadzone są według odrębnego programu
nauczania obowiązującego w danego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze – według
odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę – 300,00 zł na etat”.
6. W § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Nauczycielom, którzy wykonują pracę w trudnych i uciążliwych warunkach przysługują dwa odrębne
dodatki do wynagrodzenia”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Płocku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Rady:
Lech Dąbrowski

