UCHWAŁA Nr XXXIII/320/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 5 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
nauczycieli zatrudnionych w szkołach

regulaminu

wynagradzania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730
i 935) i art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz rozporządzenia 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 2014 r., poz. 416,922, z 2015 r. poz. 886, z 2016 r. 1029,
z 2017 r. poz. 630), Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:
§ 1. W § 5 uchwały Nr XXXVIII/283/09 Rady Miejskiej w Policach z dnia
31 marca 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, zmienionej uchwałą Nr XLIV/325/2014 z dnia 24 czerwca
2014 r., ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Ustala się tabelę dodatków funkcyjnych:
Miesięcznie
Lp.
Stanowisko, obowiązki
złotych,
od - do
1.
Dyrektor przedszkola
800 – 1.300
2.
3.

4.
5.
6.

Wicedyrektor przedszkola

500-700

a) Dyrektor szkoły

1.200 - 1.800

b) Wicedyrektor szkoły

800 - 1.200

Wychowawca klasy w szkole podstawowej lub
oddziału/grupy w przedszkolu
Doradca metodyczny
Opiekun stażu – za każdego nauczyciela stażystę
powierzonego opiece

150
500 – 900
100

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego
z
mocą
obowiązującą od dnia 1 września 2017 r.
Przewodniczący Rady
Witold Król

Uzasadnienie
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach przedstawia Burmistrz Polic.
Projekt uchwały przewiduje zwiększenie dodatków funkcyjnych dla:
1) nauczycieli, którym powierzono stanowisko:
a) dyrektora przedszkola z 500-800 na 800-1.300,
b) dyrektora szkoły z 700-1.300 na 1.200-1.800,
c) wicedyrektora szkoły z 500-800 na 800-1.200,
2) nauczycieli za sprawowanie funkcji:
a) wychowawcy klasy w szkole podstawowej lub oddziału/grupy w przedszkolu z
100 na 150,
b) doradcy metodycznego z 400-750 na 500-900,
c) opiekuna stażu – za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece
z 80 na 100.
W projekcie uchwały wprowadzono dodatek funkcyjny dla wicedyrektora
przedszkola w wysokości 500-700 zł miesięcznie.
Obowiązujące obecnie dodatki funkcyjne zostały określone 24 czerwca 2014 r.
Koszt wdrożenia podwyżek za wychowawstwo to kwota ok. 150 000 zł
rocznie. Koszt wdrożenia dodatków funkcyjnych będzie uzależniony od
indywidulanych decyzji dyrektorów placówek oświatowych i Burmistrza Polic. W skali
roku nie będzie on większy niż 150.000 zł.
Regulamin wynagradzania został uzgodniony ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli:
1. Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ ”Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Szczecinie - w dniu 1.08.2017 r.
2. Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Policach - w dniu
21.07.2017 r.,
3. Komisją Okręgową Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność’80” w Policach w dniu 28.07.2017 r.

Projekt uchwały opracowany przez
Wydział Oświaty i Kultury

