
UCHWAŁA NR 48/VI/07

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 31 maja 2007r.

zmieniająca Uchwałę Nr 31/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 marca
2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sierpecki 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art.12 pkt 11, art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 54 ust. 3 i 7
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli,  ogólnych
warunków  przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz.
181 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
marca 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych
stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli,  ogólnych  warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 56, poz. 372), po uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się co następuje: 

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 31/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 marca
2007 r. - “Regulamin wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat  sierpecki”,  wprowadza
się następujące zmiany:

1. W rozdziale VI “Dodatek za warunki pracy”, § 16. ust. 5 pkt 5 otrzymuje
brzmienie:

“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 wychowywaniem i kształceniem
dzieci  i  młodzieży  w  poradniach  psychologiczno-pedagogicznych  oraz  w
innych  poradniach  specjalistycznych,  którym  przysługuje  dodatek  w



wysokości  4%  wynagrodzenia  zasadniczego  za  wszystkie  efektywnie
przepracowane godziny zajęć.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3.

Uchwała  podlega  opublikowaniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


