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UcHwAŁA Nr zlglxxvlll.!2olz
RADY MIEJSKItr,J SIERPCA
z dnia 5 lioca 2012 roku.

W

sprawie: zmiany regulaminu określającegowysokośćstawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstu/ oraz wysokośći warunki vłypłacania nagród i innych
świadczeń wyn|kających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i pŻedszkolach prowadzonych
przez miasto Sierpc.

Na podstawie ań- 7 ust. 1pkt.8 iart. 18 ust''l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym |1.t. z2oo1r. w Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z póŹniejszymi zmianami]
oraz alt. 30 ust. 6 w związku z ań.91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kańa Nauczyciela
[i.t. z 2006r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.| Rada Miejska Sierpca uchwala, co
n a

stę puje:

$l

w

Regulaminie okreśIającym wysokośćstawek oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wyphcania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe igodziny doraźnych zastępstw oraz wysokośći
warunki wypŁacania nagrod iinnych świadczeń wwikających ze śosunku pracy dla
nauczycieli poszczególnych słopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkohch i
przedszkolach prowadzonych pnez miasto Slerpc, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr 252lXXVll/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 kwietnia 2009r' ze zmianami przyjętymi
W drodze uchwały Nr 377i XL|V/2010 Rady Miejskiej sierpca z dnia 28 lipca 2010 roku i
uchwały Nr 95/Xll/2011 Rady Miejskiej sierpca z dnia 6 lipca 201 1 roku.
wprowadza się następujące zmiany:
W s 6 zmianie ulega Tabela dodatków funkcyjnych.

Tabela dodatkóu
L.p.
1.

Dyrel,Tor przedszkola
a. czynnego do 5 godzin dziennie
b. czynnego ponad 5 godzin dziennie
W ił e dvr

2.

e

kta ł p r zedszko

S zkobł w sĘy st kic h

lą

5.
6.

Wychowcwca klasy w szkole potlstawowej

7.

Wychowawca klasy w gimnaĘum

4.

203 do 431
300 do 660
203 do 405

łp tjw

a,/. dyrektor szkoły, liczącej:
- 13-24 oddz.
- 25-36 oddz.
W'icedvlek or szkoły
Koordynctor kultury Jizrcznej w szkole
Kierown i k świetlicy s xk o ln ej
wychowałłca odd7iaht przedszkolnego

-')-

nvch.
Miesięcznie w złotych

Stanowisko

410 do 860
600 do 1080
203 do 594
do 654
do 286
4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

dyplomowanego magistra z przygotowaniem
Dedaoooicznvm w zaokraoleniu do Dełnvch złotvch
4% wynagrodzenia zasadnicŻego nauczyciela

dyplomowanego magistra z prŹygotowaniem
peda9ogicznym w zaokrągleniu do pełnych Źłotych
5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
dyplomowan€go maglstla z prŻygotowaniem
r'edżdÓdiĆżnvm w 7aÓkraoleniU dó oełnvĆh 7łótvch

8.
9.

Opiekun staiu
N au c zy cie l doładc e met odyczrry

43
do 90

UZASADNIENIE

zmiana ustawy z dnia ?6 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela wprowadzona ustawą z dnia 21
listopada 2008 roku o zmianie ustav,/y Kańa Nauczyciela (Dz.U. z 2009r. Nr 1 poz.1) zobligowała
organy prowadzące szkoĘ, zgodnie z ań. 30 ust' 6 Ustawy do określenia w drodze uchwaĘ,
wynagrodzeń nauczycieli w taki sposób, aby średniewynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na
obszarze działania danej jednostki samorządu teMońalnego co najmniej średnim wynagrodzeniom
nauczycieli, o których mowa w ań'30 ust.3 ustawy Kańa Nauczyciela. W 201'l roku, podobnie jak w
latach 2009 i 2010, w placÓwkach oświatowych miasta sierpc zostały osiągnięte Średnie
wynagrodzenia nauczycieli, wynikające z art.30 ust.3 Ustawy Kańa Nauczyciela.
Wymagane średniewynagrodzenie, Kóre winni osiągnąó nauczyciele w 2012 roku W poszczególnych
awansu

stopień awansu zawodowego nauczyciela
KONTRAKTOWY MIANOWANY
DYPLOMOWANY
od 1 01 .2O12r.
2
906'09
zł
2 618'10 zł
3 77a'o6 ź
4 811 -30 zł
2 7'l7 .59 zł
3 016'52 zł
3 913'33 zł
od 'l Og 2O12r.
5 000'37 zł
nauczycielskich w najwyższym stopniu jest uzależniona od
Wysokośćskładników wyna

STAZYSTA

wynagrodzenia zasadniczego - corocznie okreŚlanego przez Minislra Edukacji Narodowej w drodze
rozporządzenia. Do dnia dzisiejszego rozporządŁenie nie zostalo przez minister edukacji ogłosŻone.
Ponieważ ustawowa podwyżka wynagrodzeń nauczyciel| ma wejśćw życie od 1 września 2o'l2 roku
i samorząd miejski musi podjąć rozmowy ze związkami zawodowymi, zrzeszającYmi pracowników

oświaty odnośnie zmian dotychczas obowiązującego regulaminu _ strony w trakcie negocjacji
bazować muszą na projekcie, który został ogl,oszony na BlP ministerstwa.
W projekcie' w stosunku do dotychczas obowiązujących kwot, wprowadzono wyższe dodatki
funkcy.ine średnio o 3,8 '/,, c4li o wskaŹnik wzrosfu ustalony przez wladze centralne dla
wynagrodzenia zasadniczegoWyjątek stanowią dodatki funkcyjne dyrektorÓw, których wzrost jest wyŻszy _ w przypadku dyrektoróW
przedszkoli kwota docelowa Wzrosła o 8,2o/o, a w prz\padku dyrektorÓw szkół kwota docelowa wzrosła
o 5,3oń.

Wysokośćdodatków za wychowav{stwo' okIeślonaw tormie procentowej, zmienia się wraz ze zmianą
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, magislra z przygotowaniem
pedagogicznym. W projekcie rozporządzenia wnagrodzenie to okreslono na poziomie 3109zł.
Zatem kwotowo:

Wychowawca oddziafu przedszkolnego otrzyma od

1

wrześn|a br' 125

zł

(4% Wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego magistra Ż pr.ygotowaniem pedagogicznym w zaokrągleniu do

pełnych złotych tj. 3'lo9\4oA=1

24,36\

wychowawca oddziafu w szkole podstawowej również otrzyma od
(4"h

1

września br.'l25 zł

wnaglodZenia zasadniczego naucŻyciela dyplomowanego magistra z pŻygolowaniem pedagogicznym w zaokrągl€niu do
pełnych złotych ti- 3109x4%='124,36)

wychowawca oddziafu w gimnazjum otrzyma od

1

wrześniabr. 'l56 zł

{5'ń wnagrcdzenia zasadniczego nauczyciela Łtyplornowanego magisl/a z plzygolowaniem pedagogicŻnym w żaokląglenju do
pełnych złotycb tj' 31 09x5%=1 55,45)

W dniu 28 czerwca 2o12roku powyższe zmiany uzgodniono z aarządem Powiatowym zNP w sierpcu
oraz z Międzyzakładową organizacją Związkową PracownikÓw oŚwiaty i Wychowania
'Nszz
SolidarnośÓ' w Sierpcu.

