
UCHWAŁA Nr 279.XLIX.2022 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Sierpecki

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 
z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 202lr., poz. 1762 z późn. zm.) w zw. z 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 416 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 146.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 
25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 7942), wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 5 ust. 1 Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:
Tabe a nr 1

Lp. Stanowisko kierownicze
Wysokość dodatku określona jako % 

wynagrodzenia zasadniczego (wyrażona 
kwotowo), za wyjątkiem poz. 8

Szkoły ponadpodstawowe (zespoły 
szkół)

a) dyrektor szkoły liczącej do 
11 oddziałów

35 - 60%

- dyrektor szkoły liczącej od 12 do 
24 oddziałów

35 - 70%

1.

- dyrektor szkoły liczącej powyżej 
25 oddziałów lub dyrektorzy 
zespołów szkół

b) wicedyrektor
c) kierownik szkolenia praktycznego

40 - 80%

30 - 50% 
25 - 40%

2.

Szkolnictwo specjalne
Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

a) dyrektor
b) wicedyrektor

35 - 65% 
30 - 50%

3.
Internaty, bursy

a) kierownik internatu 25 -  40%

4.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
a) dyrektor poradni
b) wicedyrektor

30 -  65% 
20 -  30%



5.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej

a) dyrektor 30 -  60%

6.

Centrum Kształcenia Zawodowego
a) dyrektor
b) wicedyrektor

30 -  60% 
20 -  40%

7.
Opiekun stażu

5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
dyplomowanego określonego w 

rozporządzeniu

8.
Wychowawca klasy, nauczyciel opiekujący 
się oddziałem przedszkolnym (specjalnym) 300 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZE


