Zarządzenie Nr 129/2009
Burmistrza Miasta w Kowalewie Pom.
z dnia 18.12.2009 r
w sprawie: wysokości dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, dodatku
motywacyjnego oraz dodatku mieszkaniowego dla dyrektorów palcówek
oświatowych .
Na podstawie § 12 Uchwały Nr XXI/2005/09 Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli ( opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 5, poz. 90) zarządzam,
co następuje:
§1
Ustala się na rok 2010 dodatki funkcyjne za powierzone funkcje i stanowiska w
następującej wysokości:
Wysokość
dodatku
303,00

Stanowisko
1. Dyrektor przedszkola
2. Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

434,00

3. Dyrektor szkoły liczącej powyżej 17
oddziałów

808,00

4. Dyrektor placówki pedagogicznologopedycznej

202,00

5. Wychowawstwo klasy

41,00

6. Funkcja opiekuna stażu

37,00
§2

1. Ustala się na rok 2010 dodatki za pracę w trudnych warunkach w następującej
wysokości:
1) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kształcenia specjalnego 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną
godzinę;
2) za prowadzenie 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 udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem
dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych
poradniach specjalistycznych w wysokości 7% stawki godzinowej za każdą
przepracowaną godzinę;
3) za zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi
umysłowo w stopniu głębokim
20% stawki godzinowej za każdą
przepracowaną godzinę.
2. Ustala się na rok rok 2010 dodatek za pracę w warunkach uciążliwych w
wysokości 10%. wynagrodzenia zasadniczego.
§3
Ustala się na rok 2010 dodatek motywacyjny w wysokości 4,6%
średniego
wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 Karty
Nauczyciela na jeden planowany etat przeliczeniowy nauczycieli w danej placówce.
§4
Ustala się na rok 2010 nauczycielski dodatek mieszkaniowy w wysokości:
1. przy jednej osobie w rodzinie – 10,00 zł.
2. przy dwóch osobach w rodzinie – 20,00 zł.
3. przy trzech osobach w rodzinie – 30,00 zł.
4. przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 40,00 zł.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r.
Burmistrz
Andrzej Grabowski

