
Projekt
Uchwała nr

Rady Miejskiej w Giżycku
zdnia 2020r.

w sprawie zmiany uchwaly nr XXVIIII5IO9 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 5 marca 2009r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Giżycko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) Rada Miejska w Giżycku uchwała, co następuje:
~ 1. W uchwale nr XXVIIIJ5/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Giżycko wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku — regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską
Giżycko, dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:
„Załqcznik nr 1 do Regulaminu
Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego
Lp. Pełniona funkcja/stanowisko Miesięczna wysokość

dodatku w zł
Przedszkola od do

1) dyrektor przedszkola 1000 1800
1. 2) wicedyrektor przedszkola 700 1200
Szkoły

1) dyrektor szkoły liczącej do 10 oddziałów 1000 1800
2) dyrektor szkoły liczącej od 11 do 15 oddziałów 1100 2000
3) dyrektor szkoły liczącej od 16 do 20 oddziałów 1200 2200

2. 4) dyrektor szkoły liczącej od 21 do 25 oddziałów 1300 2400
5) dyrektor szkoły liczącej od 26 do 30 oddziałów 1400 2600
6) dyrektor szkoły liczącej od 31 do 35 oddziałów 1500 2800
7) dyrektor szkoły liczącej ponad 36 oddziałów 1600 3000
8) wicedyrektor szkoły 800 1400

3. Opiekun stażu 150
4. Nauczyciel opiekujący się oddziałem w przedszkolu lub 250

w oddziale przedszkolnym w szkole”

5. Wychowawca w szkole podstawowej 300
6. Doradca metodyczny 300 500

„Dodatek otrzymuje dwóch nauczycieli opiekujących się oddziałemfunkcjonującym ponad 5 godzin dziennie.”

~ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.
~ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 30 ust 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karty nauczyciela (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2215) organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego posiada
kompetencje do uchwalania regulaminu określającego m.in. wysokość dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy o ile nie zostały one określone
w ustawie. Organ prowadzący ustała również szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków. Zgodnie z art. 91d pkt 1 ww. ustawy zadania i kompetencje organu prowadzącego
w wyżej wymienionym zakresie wykonuje rada gminy.

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli wynika głównie z konieczności
uregulowania wysokości dodatku dla nauczycieli opiekujących się oddziałem w przedszkolu
lub w oddziale przedszkolnym w szkole. Obecnie dodatek ten wynosi 163 zł. Projekt zakłada
kwotę 250 zł miesięcznie dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.
W praktyce oznacza to podwójny koszt, ponieważ w przedszkolach jednym oddziałem opiekuje
się dwóch nauczycieli.

W projekcie proponuje się zmianę całego załącznika nr 1 wraz z kwotowym
określeniem granic dodatku funkcyjnego. Do tej pory podstawa do określenia tych granic
wynikała z odpowiednich procentów wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.
W załączeniu materiał pozwalający na porównanie dotychczasowych granicznych kwot
dodatków funkcyjnych oraz samych dodatków (opiekun stażu, wychowawca) do rozwiązań
przyjętych w projekcie uchwały.

Kwota dodatku za wychowawstwo w szkole wynosi 300 zł — minimum określone
w Karcie nauczyciela.

Wprowadzenie nowych wysokości dodatków dla nauczycieli zgodnie z projektem
uchwały będzie skutkowało zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.
Szacowany wzrost wydatków w 2020 r. wynikających z proponowanych zmian wynosi
ok. 69 000 zł zakładając wejście w życie od marca br., lub ok. 62 000 zł — w przypadku wejścia
w życie uchwały od kwietnia br.

Zgodnie z art, 30 ust. 6a Karty nauczyciela regulamin podlega uzgodnieniu
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. W związku z powyższym 11 grudnia
2019 r. przesłano niniejszy projekt do związków zawodowych działających w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko:

1. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Giżycku,
2. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”

w Wilkasach,
3. Wolny Związek Zawodowy „Solidarność Oświata” Komisja Międzyzakładowa

w Jezioranach,
4. Związek Zawodowy „Oświata” w Sosnowcu.

Dwa z ww. związków zawodowych — ZNP Zarząd Oddziału i Wolny Związek
Zawodowy „Solidarność Oświata” w Jezioranach pozytywnie zaopiniowały projekt, jeden
związek nie przesłał opinii w terminie 30 dni (Związek Zawodowy „Oświata”
w Sosnowcu), a Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty NSZZ
„Solidarność” w Wilkasach przekazał negatywną opinię (kopie pism w załączeniu).

Ze względu na pozytywną opinię dwóch związków zawodowych zdecydowano
o przedłożeniu projektu.


