Uzasadnienie do projektu uchwa ły Rady Miejskiej
w sprawie regulaminu okre ślaj ącego wysoko ś ci stawek dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegó ł owych warunków przyznawania tych
dodatków i szczegó łowych warunków obliczania i wyp ł acania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doranych zast ę pstw nauczycielom zatrudnionym
w oś wiatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz ącym jest
Gmina Cieszyn

Przepisy zawarte w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018,
poz. 967) upoważniaj ą organy prowadz ące do okre ślania świadczeń wynikaj ących ze stosunku
pracy nauczycieli:
1. wysokości i szczegó ł owych warunków przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wys ługę lat,
2. szczegół owych warunków obliczania i wyp ł acania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny dora źnych zastępstw.
Przedłoż ony projekt regulaminu obejmuje wszystkie jednostki o światowe (przedszkola, szko ły
podstawowe i schronisko m łodzieżowe), dla których organem prowadz ącym jest gmina
Cieszyn.
W odniesieniu do obowi ązuj ącego regulaminu proponuje si ę wprowadzi ć bardziej
motywacyjny sposób ustalania wysoko ś ci dodatku funkcyjnego w zale żnoś ci od stanowiska
oraz typu szko ły. Zachowano równie ż uniwersalną formę regulaminu opieraj ąc mechanizm
ustalania wysoko ś ci dodatków motywacyjnego i funkcyjnego na procentach kwoty bazowej,
podobnie jak w Karcie Nauczyciela w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Kwota bazowa dla nauczycieli okre ślana jest corocznie w ustawie bud żetowej. Projekt
regulaminu dostosowuje sposobu obliczania i wyp ł acania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowych oraz godziny dora źnych zastępstw do aktualnych przepisów.
Ponadto projekt regulaminu zosta ł dostosowany do reformy o światy i nowego ustroju
szkolnego obowi ązuj ącego od 1 wrześ nia 2017 roku, wynikaj ą cego z zapisu ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzaj ące ustawę — Prawo o światowe (Dz.. U. z 2017 r., poz.
60 ze zmianami) dostosowuj ąc do aktualnego stanu jednostek o ś wiatowych. Zgodnie z zapisem
ww. artykuł u dotychczasowe gimnazjum mo żna było:
1. przekształcić w oś mioletnią szkołę podstawow ą,
2. włączyć do ośmioletniej szko ły podstawowej
—

Środki na dodatki zaplanowano w bud żetach poszczególnych placówek, niemniej jednak
wprowadzenie zaproponowanych zmian do regulaminu, przy za łożeniu, że zostanie
wykorzystana mo żliwość motywacyjnego sposobu ustalania dodatków ze stawek minimalnych
do maksymalnych, od 1 wrze śnia 2018 r. może spowodowa ć skutek finansowy w wysoko ści
około 23 500 zł miesię cznie (wraz z kosztami pracodawcy).
Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela, regulamin
podlep uzgodnieniu ze zwi ą zkami zawodowymi zrzeszaj ącymi nauczycieli. Projekt
regulaminu został poddany procedurze uzgodnienia ze zwi ązkami zawodowymi.
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