Uchwała nr CLVIII/99/08
Uchwała w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla
których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.
Uchwała Nr CLVIII/99/08
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), § 5 ust. 1 pkt.1, ust. 3 pkt. 1 Regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych, nagród oraz innych składników
wynagrodzenia, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 148/XXVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 18
grudnia 2008 roku, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się dla dyrektorów szkół i placówek dodatki funkcyjne w wysokości określonej w załączniku nr 1.
§ 2.
Dodatki przyznaje się na okres 8 miesięcy tj. 01.01.2009 r. – 31.08.2009 r.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr CLVIII/99/08
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 23.12.2008 r.
1. Pan Wojciech Dziewanowski – dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących - 95% wynagrodzenia
w Otwocku ul. Filipowicza 9 zasadniczego.
2. Pani Apolonia Żołądek – dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych - 100% wynagrodzenia
w Otwocku ul. Konopnickiej 3 zasadniczego.
3. Pan Robert Pielak – dyrektor
Zespołu Szkół Nr 1 - 95% wynagrodzenia
w Otwocku ul. Słowackiego 4/10 zasadniczego.
4. Pan Henryk Matosek – dyrektor
Zespołu Szkól Nr 2 - 95% wynagrodzenia
w Otwocku ul. Pułaskiego 7 zasadniczego.
5. Pan Marek Klementewicz – dyrektor
Zespołu Szkół - 90% wynagrodzenia
w Kołbieli ul. Parkowa 10A zasadniczego.
6. Pan Paweł Uścinowicz - dyrektor
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących - 75% wynagrodzenia
w Otwocku ul. Literacka 8 zasadniczego.
7. Pani Eliza Trzcińska – Przybysz – dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego - 100% wynagrodzenia
w Otwocku ul. Majowa 17/19 zasadniczego.
8. Pan Cezary Łukaszewski – dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - 80% wynagrodzenia
w Józefowie ul. Główna 10 zasadniczego.
9. Pan Andrzej Wiejacha – dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego -75% wynagrodzenia
w Józefowie, ul. Ks. Malinowskiego 7 zasadniczego
10. Pan Jacek Urbaniak –dyrektor
Powiatowego Gimnazjum Nr 21 - 75% wynagrodzenia
w Otwocku ul. Mickiewicza 43/47 zasadniczego.
11. Pani Grażyna Gągała – dyrektor

11. Pani Grażyna Gągała – dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących - 75% wynagrodzenia
w Otwocku ul. Konarskiego 13 zasadniczego.
12. Katarzyna Nosowska – dyrektor
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - 75% wynagrodzenia
w Otwocku ul. Pułaskiego 7 zasadniczego.
13. Pan Czesław Woszczyk – dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury - 60% wynagrodzenia
w Otwocku ul. Poniatowskiego 10 zasadniczego.

Uzasadnienie
Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków, Zarząd
Powiatu ustala wysokość dodatków funkcyjnych kierownikom jednostek organizacyjnych.
Okres przyznania dyrektorom szkół i placówek dodatków funkcyjnych, przyjętych uchwałą Zarządu Nr
CXL/80/08 z dnia 26.08.2008 r. upływa z końcem grudnia 2008 r. Konieczne zatem staje się przyjąć
wysokość przedmiotowych dodatków na kolejny okres t.j. od 01.01.2009 r. do 31. 08. 2009 r.
Wysokość przyznanych dodatków uzależniona jest od wielkości placówek, złożoności zwiększających się
ciągle zadań realizowanych przez szkoły a także od ilości kadry kierowniczej, dydaktycznej i
administracyjnej.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku ul. Filipowicza 9 kieruje trzema szkołami t.j.
- Liceum Ogólnokształcące im. Gałczyńskiego
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ( po gimnazjum)
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ( po ZSZ )
Szkoły pracują w cyklu dziennym od poniedziałku do piątku a także w cyklu wieczorowym dodatkowo
poniedziałek, środa, piątek aż do godziny 2100 Wszystkie kończą się egzaminem maturalnym
zewnętrznym. Zarządzanie taka placówką wymaga ciągłej dyspozycyjności i dlatego też zasadne jest
przyznanie dodatku w wysokości 95%.
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku ul. Konopnickiej 3 kieruje trzema
szkołami t.j.
- Technikum
- Liceum Profilowane
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum i Liceum Profilowane kończą się maturą zewnętrzną, a także egzaminami zewnętrznymi
zawodowymi. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej także zdają zewnętrzny egzamin z przygotowania
do zawodu.
Wielokierunkowe szkolenie zawodowe realizowane przez szkołę wymaga wielkiego zaangażowania w
zakresie nie tylko procesu dydaktycznego w szkole i egzaminów zewnętrznych maturalnych i zawodowych,
ale również organizowania praktyk zawodowych dla uczniów u różnych pracodawców. Powyższe uzasadnia
przyznanie dodatku 100%.
Dyrektor Zespoł Szkół Nr 1 w Otwocku ul. Słowackiego 4/10 kieruje trzema szkołami t.j.
- Liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (po gimnazjum)
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ( po ZSZ)
Szkoły pracują w cyklu dziennym od poniedziałku do piątku a także w cyklu zaocznym dodatkowo sobota,
niedziela. Wszystkie kończą się egzaminem maturalnym zewnętrznym. Zarządzanie taka placówką
wymaga ciągłej dyspozycyjności i dlatego też zasadne jest przyznanie dodatku w wysokości 95%.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku ul. Pułaskiego7 kieruje czterema szkołami t.j.
-Technikum
- Liceum Profilowane
- Liceum Ogólnokształcące
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum , Liceum Profilowane i Liceum Ogólnokształcące kończą się egzaminem maturalnym
zewnętrznym, a w przypadku Technikum i Liceum Profilowane organizowane są także egzaminy
zewnętrzne zawodowe. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej także objęci są egzaminem zawodowym
zewnętrznym. Ze względu na fakt, iż szkoła prowadzi kształcenie w mniejszej ilości zawodów niż ZSEG
uzasadnione jest przyznanie dodatku w wysokości 95%.
Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbieli ul. Parkowa 10 kieruje dwoma szkołami t.j.
- Technikum
- Liceum Profilowane
Zakres zadań w Zespole Szkół w Kołbieli jest taki sam jak w innych szkołach ponadgimnazjalnych.
Wprawdzie dyrektor Zespołu Szkół w Kołbieli zarządza najmniejszą placówką, ale stanowi jednoosobową
kadrę zarządzającą i wszystkie obowiązki musi wykonywać samodzielnie. Dlatego zasadne jest przyznanie
dodatku w wysokości 90%.
Dyrektorom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Literackiej w Otwocku i MOW w
Józefowie przydziela się dodatek w wysokości 75% Wprawdzie Ośrodek na ul. Literackiej jest placówką
większą, posiada Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Przedszkole i Internat a w MOW jest tylko Gimnazjum i
Internat, jednakże MOW jest placówką nieferyjną, funkcjonującą 7 dni w tygodniu i dyrektor stanowi
jednoosobową kadrę zarządzającą.
Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku ul. Majowa 17/19 kierującemu
- Szkołą Podstawową Specjalną (dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim,
umiarkowanym i znacznym)
- Zajęciami rewalidacyjnymi (dla dzieci z upośledzeniem głębokim)
- Gimnazjum Specjalne
- Szkołą Zasadniczą Specjalną
- Szkołą Specjalną Przysposabiającą do Pracy
- Internatem
- Wczesnym wspomaganiem wczesnoszkolnym
przyznaje się dodatek w wysokości 100% ze względu na najwyższą liczbę oddziałów ze wszystkich
placówek oświatowych, największą złożoność procesów dydaktycznych a także dodatkowe zadania
związane z przygotowaniem inwestycji.
Dyrektorowi MOS w Józefowie przyznaje się dodatek w wysokości 80% ze względu na
- dużą ilość dzieci w placówce – ok. 130
- fakt, iż jest to placówka nieseryjna, pracująca 7 dni w tygodniu
Dyrektor MOS obok zadań wynikających z prawa oświatowego musi realizować ponadto postanowienia
sądu, kontaktować się z kuratorami, przeprowadzać wywiady środowiskowe.
Dyrektor Powiatowego Gimnazjum Nr 21 w Otwocku ul. Mickiewicza 43/47 kieruje niewielka placówką, ale
pracuje z młodzieżą trudną, zagrożoną niedostosowaniem społecznym, z problemami dostosowawczymi i
trudnościami w nauce. Obok zadań wynikających z prawa oświatowego musi realizować ponadto
postanowienia sądu, kontaktować się z kuratorami, przeprowadzać wywiady środowiskowe, a dyrektor
stanowi jednoosobową kadrę zarządzającą. W związku z powyższym zasadnym jest przyznanie dodatku w
wysokości 75%.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konarskiego 13 w Otwocku stanowi jednorodną kadrę
kierowniczą. Zadania swe realizuje przy wsparciu ½ etatu sekretariatu. Specyfika pracy szkoły szpitalnej,
wymaga ciągłej aktualizacji planu nauczania, sporządzania nowego rozkładu materiału, doboru różnorakich
pomocy i organizacji zespołów pozalekcyjnych. W związku z powyższym przyznaje się mu dodatek w

wymaga ciągłej aktualizacji planu nauczania, sporządzania nowego rozkładu materiału, doboru różnorakich
pomocy i organizacji zespołów pozalekcyjnych. W związku z powyższym przyznaje się mu dodatek w
wysokości 75%. .
Dyrektor PPPP obejmuje opieką dzieci od 3 roku życia ze wszystkich gmin powiatu otwockiego. Dyrektor
organizuje i przewodniczy pracy zespołów wydających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
logopedy, pedagoga, psychologów, dlatego zasadne jest przyznanie dodatku w wysokości 75%.
Dyrektor MDK organizuje zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w większości z terenu miasta Otwock.
Są to zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, nie ujęte są one w ramowych planach nauczania i
nie podlegają ocenie egzaminacyjnej. W związku z tym zasadne jest przyznanie dodatku w wysokości
60%

