Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RACIBÓRZ
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/595/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 kwietnia
2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół
podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Racibórz z późniejszymi zmianami
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 30 ust. 6, 6a i art. 34a w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 967 z późn. zm) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.), po
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie
z Uchwałą Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 listopada 2016 r. poz. 5641)
Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXIX/595/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 kwietnia
2018 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół
podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Racibórz z późn. zm. w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wysokość dodatków funkcyjnych określa poniższa tabela:
Typ placówki
dyrektor przedszkola

dyrektor szkoły podstawowej
dyrektor zespołu szkolno - przedszkolnego
wicedyrektor przedszkola

Liczba
wychowanków/uczniów
25-75
76-175
powyżej 175
do 100
101-200
201 - 400
powyżej 400
do 100
101-200
powyżej 200
25-75
76-175
powyżej 175

Miesięczna
kwota
800,00 zł
1 100,00 zł
1 300,00 zł
900,00 zł
1 200,00 zł
1 400,00 zł

1 600,00 zł
900,00 zł
1 200,00 zł
1 400,00 zł
400,00 zł
550,00 zł
650,00 zł

wicedyrektor szkoły podstawowej

do 100
101-200
201 - 400

powyżej 400
wicedyrektor zespołu szkono - przedszkolnego

nauczyciel - wychowca opiekujący się oddziałem
przedszkolnym
nauczyciel - wychowawca klasy w szkole podstawowej
opiekun stażu za każdego nauczyciela w stosunku do
którego pełni obowiązki opiekuna stażu
doradca metodyczny w szkole
dyrektor przedszkola, w którym organizowane są zajęcia
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
dyrektor przedszkola, w którym zorganizowano oddziały
integracyjne lub specjalne
dyrektor szkoły podstawowej, w której zorganizowano
oddziały integracyjne

do 100
101-200
powyzej 200

450,00 zł
600,00 zł
700,00 zł
800,00 zł
450,00 zł
600,00 zł
700,00 zł

100 zł
300 zł
50 zł
500 zł
100 zł
100 zł
150 zł

”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie
W związku ze zmianą przepisów w Karcie Nauczyciela i Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu dotyczących ustalania dodatku dla nauczycieli, którym powierzono funkcję
wychowawcy oddziału w szkołach podstawowych i przedszkolach zachodzi konieczność
zmiany niniekszej uchwały.
Stosownie do zapisu art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela zmiana regulaminu została uzgodniona
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Procedura uzgodnieniowa ze związkami
zawodowymi regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników
wynagrodzenia w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Racibórz została dokonana. Czynności uzgodnieniowe były prowadzone w trybie
art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych z udziałem przedstawicieli Związku
Nauczycielstwa Polskiego, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty
NSZZ „Solidarność", Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność - Oświata", Obywatelskiego
Związku Zawodowego Pracowników Oświaty, Międzyzakładowej Komisji Związku
Zawodowego „KONTRA” Pracowników Oświaty oraz NSZZ „Solidarność 80”.
Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia
26 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono
przedmiotowe konsultacje.
W wyznaczonym terminie od dnia .................. 2019 r. do dnia ........................2019 r.
nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.
Raciborska Rada Działalności Pożytku Publicznego odstąpiła od wyrażenia opinii.

