P R O T O K Ó Ł NR 5.2019
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
odbytego w dniu 26 lutego 2019 roku
W posiedzeniu uczestniczyli:
- członkowie Komisji wg listy obecności,
- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy
- Małgorzata Sadurska – Kierownik CUW.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie propozycji zmian projektu regulaminu określającego zasady podziału
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnianych w placówkach
oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska.
2. Omówienie propozycji zmian w regulaminie określającym wysokość i warunki
przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w
szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Dąbrowa Chełmińska oraz regulaminie określającym zasady podziału specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla
których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
3. Dyskusja na temat obowiązujących regulaminów Cogito oraz w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe
Ad. 1. Omówiono propozycję zmian w projekcie regulaminu określającego zasady
podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
W § 2 wprowadzić zmianę zapisu dotyczącą ilości kryteriów o treści: „Nagroda o której
mowa w § 1 może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
roku, który posiada minimum bardzo dobrą ocenę pracy oraz w przypadku nagrody Wójta
Gminy, spełnia co najmniej trzy kryteria z punktu pierwszego, co najmniej jedno kryterium z
punktu drugiego i co najmniej jedno kryterium z punktu trzeciego, a w przypadku nagrody
Dyrektora Szkoły po spełnieniu minimum po jednym kryterium z każdego punktu w
następujących zakresach:”
Komisja jednogłośnie przychyla się do w/w propozycji.
§ 2 pkt. 1
tiret pierwszy: wprowadzić zmianę dopisując wyrażenie „między innymi” i „EWD”
w następujący sposób; „osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone między innymi
w egzaminach przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz EWD”,
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Komisja odrzuciła w/w propozycje zmiany i ustaliła brzmienie
tiret pierwszy: „osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone między innymi w egzaminach
przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne”.
Za w/w zmianą głosowano jednogłośnie.
tiret trzeci: wprowadzić zmianę dopisując wyrażenie: ”i pracy z uczniem” oraz
„regionalnych” w następujący sposób; „ osiąga dobre wyniki w nauczaniu i pracy z uczniem,
potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych)
lub III stopnia (centralnych ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez
uczniów (zespół uczniów) I – III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach
regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich,
tiret piąty: wykreślić wyraz „wzorowo”,
Za w/w propozycją zmiany głosowano jednogłośnie.
pkt. 2
tiret trzeci: wprowadzić zmianę dopisując wyrażenie „ pomocy społecznej” w następujący
sposób; „organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia,
pomocy społecznej, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami”,
Za w/w propozycją zmiany głosowano jednogłośnie.
pkt. 3
tiret drugi: wykreślić wyrażenie „ i sponsorów”,
Komisja jednogłośnie odrzuciła propozycję wykreślenie wyrażenia „sponsorów”
§ 3 ust 1 wprowadzić następujące zmiany:
pkt. 1 dyrektor szkoły,
pkt. 2 rada pedagogiczna,
pkt. 3 statutowe organy związków zawodowych działających na terenie danej szkoły.
Za w/w propozycją zmiany głosowano jednogłośnie.

§ 4 ust. 1 wprowadzić następujące zmiany:
pkt. 1 wyrażenie „organy szkoły” zastąpić wyrażeniem „rada pedagogiczna”,
Za w/w propozycją zmiany głosowano jednogłośnie.
§ 6 staje się § 7,
§ 7 staje się § 8.
Po § 5 dodaje się § 6 o treści „Wójt Gminy i Dyrektor Szkoły powołuje komisję w sprawie
przyznawania nagród, która jest organem opiniodawczo-doradczym, w składzie po jednym

str. 2

przedstawicielu: wójta, rady pedagogicznej i statutowych organów związków zawodowych
działających na terenie danej szkoły”.
Komisja jednogłośnie odrzuciła propozycję powołania przez Wójta Gminy i Dyrektora
Szkoły komisji w sprawie przyznawania nagród.
Komisja jednogłośnie przyjęła tekst jednolity projektu w/w regulaminu, który stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Ad. 2. Następnie omówiono

projekt regulaminu określającego wysokość i warunki

przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w
szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Dąbrowa Chełmińska.
Rozdział III Dodatek motywacyjny
§ 6 ust 1 pkt. 2
lit. b wykreślić wyraz „umiejętnym” oraz wyrażenie „ we współpracy z rodzicami”,
po lit. c dodaje się lit. d i nadaje jej brzmienie „ aktywnej współpracy z rodzicami”,
Za w/w propozycją zmiany głosowano jednogłośnie.
§ 6 ust 1 pkt. 3
lit. a: wprowadzić zmianę dopisując wyrażenie „i realizowanie” oraz wykreślić wyraz „do” w
następujący sposób; „systematyczne i efektywne przygotowanie się i realizowanie
przydzielonych obowiązków”,
Za w/w propozycją zmiany głosowano jednogłośnie.
lit. c: na końcu dopisać wyrażenie „o nowe metody i formy pracy”,
Za w/w propozycją zmiany głosowano jednogłośnie.
lit. d: wykreślić wyraz „estetykę” i przeredagować zapis w następujący sposób; „dbałość o
powierzone pomieszczenia, pomoce dydaktyczne lub inne urządzenia szkolne”,
Komisja odrzuciła w/w propozycje zmiany i ustaliła brzmienie ”dbałość o estetykę
powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń i obiektów
szkolnych”,
lit. e: wyrażenie „prawidłowe” zamienić na „systematyczne”,
Za w/w propozycją zmiany głosowano jednogłośnie.
usunąć lit. f,
Komisja odrzuciła propozycję usunięcia brzmienia litery „f” regulaminu.
§ 6 ust 1 pkt. 5
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lit. b: wykreślić cały zapis i wprowadzić nowy „współpracę z organem nadzoru
pedagogicznego, organem prowadzącym, związkami zawodowymi i organami szkoły”,
Komisja jednogłośnie odrzuciła zmianę zapisu brzmienia lit. b.
lit. i: zmienić wyraz „prawnych” na wyraz „prawa”,
Za w/w propozycją zmiany głosowano jednogłośnie.
§ 6 dopisać pkt. 6 o treści „realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z
przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej
poprzez:
a) opracowywanie i pozyskiwanie grantów oświatowych,
b) promowanie kultury fizycznej,
c) działania zmierzające do tworzenia dodatkowej oferty edukacyjnej i wychowawczej w
szkole,
d) kreatywność i samodzielność w rozwiązywaniu problemów,”
Za w/w propozycją zmiany głosowano jednogłośnie.
§ 6 ust. 2: wysokość dodatku motywacyjnego od 5% do 20%
Komisja negatywnie zaopiniowała w/w propozycję.
§ 7 ust. 1: wykreślić cały zapis i wprowadzić nowy „Dodatek motywacyjny przyznaje się dwa
razy w roku od 1 września do końca lutego i od 1 marca do 31 sierpnia, w szczególnych
przypadkach w innych terminach.”
Komisja negatywnie zaopiniowała w/w propozycję.
§ 7 ust. 2: zmienić zapis w następujący sposób „Wysokość dodatku motywacyjnego ustala,
uzależniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 6 ust. 1: ”Komisja
negatywnie zaopiniowała w/w propozycję i ustaliła brzmienie „wysokość dodatku
motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków
o których mowa w § 6 ust. 1 ustala:”
§ 9 ust. 4 rozpisać w następujący sposób:
1) dla Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej w kwocie 2 000,00 zł
miesięcznie,
2) dla Dyrektora Zespołu Szkół w Czarżu i Ostromecku w kwocie 1 800,00 zł
miesięcznie,
3) dla Wicedyrektorów w każdej szkole w kwocie 1 500,00 zł miesięcznie,
4) dla wychowawcy klasy w kwocie 300,00-350,00 zł miesięcznie,
5) dla opiekuna stażu w kwocie 100,00 zł miesięcznie.
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Wszystkie kwoty wyrazić procentowo np. do wynagrodzenia nauczyciela stażysty z tytułem
zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym, tj. 1) – 79%, 2) – 71%, 3) – 59%,
4) – 12% do 13,8%, 5) – 4% kwoty 2 538,00 zł
Komisja negatywnie zaopiniowała w/w propozycję.
Komisja w wyniku dyskusji zaproponowała zmianę w § 9 pkt 3 „dla wychowawcy klasy w
kwocie 250,00 zł miesięcznie”.
§ 10 ust. 1 wykreślić pkt 1 i 2 oraz wyrażenie „i dyrektorowi”,
Komisja przychyliła się do propozycji wykreślenia wyrażenia „1 i” oraz „i dyrektorowi”.
i ustalono brzmienie „W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków o których
mowa w § 9 ust. 2, nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu”.
Komisja zwróciła uwagę, że dyrektor i wicedyrektor są nauczycielami i tak zbieg może mieć
miejsce.
Komisja jednogłośnie przyjęła tekst jednolity projektu w/w regulaminu, który stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.
ad. 3. Komisji zwrócił uwagę na konieczność uaktualnienia regulaminów

Cogito

(wprowadzenia możliwości przyznania dodatkowych stypendiów za sumowanie się
osiągniętych w danym roku szkolnym sukcesów w nauce w wysokości 50% obowiązującej
stawki za każde kolejne osiągnięcie)

min

oraz regulaminie w sprawie określenia

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe (doprecyzowanie zapisów dyscyplin).
ad. 4. Dyskusja na temat pisma Dyrektor Zespołu Szkol w Ostromecku w sprawie wniosku
związku

Zawodowego

o

podniesienie

wynagrodzenia

zasadniczego

nauczycieli

i

pracowników obsługi.
Komisji negatywnie odniosła się do w/w wniosku
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Barbara Piórkowska
Dawid Pałczyński
Przewodniczący Komisji
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