
 
                              Uchwała Nr XXVIII/ 190/2005 

Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 27 kwietnia 2005 roku 
 
w sprawie : zmiany uchwały  Nr XXVI/169/2005  Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia dla nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu 

wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 

za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych 

zastępstw, niektóre inne  składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz 

szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Łowicki 

 

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592: zm. z 2002 

Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 

1688, Nr 214 poz. 1806 ;z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, 

Nr 214 poz. 1806 oraz w związku z art. 30 ust. 6 i ust. 10 i art. 54 ust. 7 ustawy 

z dnia 26 stycznia  1982r – Karty Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r 

Nr 118, poz.1112, zm. z 2003 r. Nr 90, poz.844, Nr 137, poz. 1304 Nr 203, poz. 

1966, Nr 213 poz. 2081 zm. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 

2005 r. Nr  10, poz. 71)  Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W regulaminie określającym dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i  wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki, 

stanowiącym załącznik do uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Dodatek  motywacyjny ustala się w wysokości: 

1) nie przekraczającej 20% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem 

magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym, przyjętego w 

rozporządzeniu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego na jeden etat kalkulacyjny dyrektora. W szczególnych 



przypadkach Starosta Łowicki może podwyższyć wysokość 

dodatku. 

2)  2,7% minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 

nauczyciela zgodnie z jego kwalifikacjami i stopniem awansu 

zawodowego, zatrudnionego w wymiarze  0,5 etatu i powyżej  

w szkole lub placówce oświatowej z wyłączeniem dyrektora           

szkoły/placówki.  .’’   

2. W § 8 ust.2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:  

,,2) do wysokości 25 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego 

przysługuje nauczycielom realizującym zajęcia wychowawcze prowadzone 

bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach 

szkolno-wychowawczych  i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym  

w internatach).’’ 

3.§ 12 otrzymuje brzmienie: 

,, §12. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród (art. 49 KN) 

dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia 

osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, 

 w tym : 

1) 0,75 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora 

2) 0,25 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu 

prowadzącego. 

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1, może być przyznana nauczycielowi po 

przepracowaniu w szkole, co najmniej roku, który posiada wyróżniającą 

ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co najmniej 5 z następujących 

kryteriów: 

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w 

sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych 

przez okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b)  podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania  

nowatorskich metod nauczania i wychowania, 

opracowywania autorskich programów i publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone 

zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II 

stopnia ( okręgowych) lub III stopnia ( centralnych) 

ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem 

uczniów ( Zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, 

zawodach, przeglądach i festiwalach , powiatowych  

    i wojewódzkich, 

d)  posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami 

uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce, 

e)  przygotowuje i wzorowo organizuje  uroczystości szkolne  

lub środowiskowe, 



f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, 

szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów  

    w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach 

   i  spotkaniach, 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i      

wypoczynkowe, 

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy 

wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami; 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom 

będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 

pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mająca na celu zapobieganie i 

zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i 

młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu 

ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i 

stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i 

usuwania przejawów patologii społecznej i 

niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,  

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy 

współdziałania szkoły z rodzicami; 

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na: 

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia 

zawodowego, 

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej 

nauczycieli podejmujących prace w zawodzie nauczyciela. 

3. Nagrody nauczycielom przyznają: 

1) ze środków, o których mowa  w ust. 1 pkt 1 – dyrektor po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

2) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – Zarząd Powiatu 

Łowickiego. 

    4.Wnioski o nagrodę w ramach specjalnego funduszu nagród (art. 49 KN)    

mogą składać: 

1) organy szkoły, 

2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Młodzieży, 

4) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

5. Wnioski o nagrodę organu prowadzącego  składa się w Starostwie 

Powiatowym, a o nagrodę dyrektora w szkole. 



  6. Wnioski należy składać  do dnia 15 września każdego roku i winny 

zawierać: 

1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę szkoły, 

staż pracy nauczyciela oraz przyznane wcześniej nagrody i 

odznaczenia; 

2) szczegółowe  uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody; 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą  

od dnia 1 stycznia 2005 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

 

 

 

Dotychczasowe regulaminy wynagradzania podjęte na tej samej podstawie 

prawnej zawierały identyczne zapisy i nie były nigdy kwestionowane przez 

organ nadzoru. Jednak w związku z uwagami organu nadzoru do regulaminu 

wynagradzania nauczycieli na  rok 2005 po dokonanej analizie uznajemy iż, 

przedstawiony projekt uchwały jest uzasadniony i nie powoduje 

nieuzasadnionych kosztów. Ze względu na termin wejścia w życie uchwały  

w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny 

doraźnych zastępstw, niektóre inne  składniki wynagrodzenia, a także wysokość 

oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Łowicki , jej podjęcie jest konieczne. 

           Zmiana Regulaminu została pozytywnie zaopiniowana przez organizacje 

związkowe. 

 

Opracowała: 

T.Wicher 

  

 


