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UCHWAŁA NR XII/108/19
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opoczyński”
Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Opoczyński stanowiącym załącznik do uchwały nr XXII/182/09 Rady Powiatu w Opocznie z dnia
24 lutego 2009 r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1754, z 2019 r. poz. 2239) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wysokość dodatku funkcyjnego wynosi:
1) wychowawca klasy, z zastrzeżeniem pkt 2:
a) liczącej do 24 uczniów– 300 zł,
b) liczącej od 25 do 30 uczniów – 350 zł,
c) liczącej powyżej 30 uczniów – 400 zł;
2) wychowawca klasy kończącej szkołę:
a) liczącej do 24 uczniów– 350 zł,
b) liczącej od 25 do 30 uczniów – 400 zł,
c) liczącej powyżej 30 uczniów – 450 zł;
3) opiekun stażu - 80 zł;
4) nauczyciel konsultant – od 20% do 30% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego;
5) nauczyciel doradca metodyczny – od 10% do 20% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego;
6) opiekun oddziału przedszkolnego – 300 zł.”;
2) w § 7 uchyla się ust. 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego oraz dyrektorom szkół i
placówek prowadzonych przez Powiat Opoczyński.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.
Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg

