Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLI/826/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania
tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (t j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967, z późn. zm.), art. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) – na
wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:
§ 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki
wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto
Dąbrowa Górnicza, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLI/826/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej z dnia 20 czerwca 2018 r. (t. j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 4027) wprowadzić zmiany
polegające na:
1) nadaniu nowego brzmienia § 9 ust. 1 pkt 1 regulaminu:
"1) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną
w okresie ostatniego roku;";
2) nadaniu nowego brzmienia § 10 ust. 1 pkt 1 regulaminu:
"1) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną
w okresie ostatniego roku;";
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej
Agnieszka Pasternak
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Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLI/826/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek
dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza
Z dniem 1 września 2018 r. wejdą w życie zmiany treści art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967, z późn. zm.) określającego zasady dokonywania oceny pracy
nauczyciela, wprowadzone przez art. 76 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203). Wprowadzone zmiany polegają m. in. na rozszerzeniu obecnej
skali ocen pracy nauczyciela o ocenę bardzo dobrą. Spowoduje to, że uzyskanie wyróźniającej oceny pracy,
która obecnie jest warunkiem przyznania nagrody nauczycielowi, w tym zajmującemu stanowisko
kierownicze, stanie się znacznie trudniejsze niż obecnie i skutkować będzie wykluczeniem prawa do
nagrody w przypadku wielu pedagogów, którym na podstawie obecnie obowiązujących regulacji zostałyby
one przyznane. Dlatego też postuluje się zmianę kryteriów przyznania nagród w ten sposób, że w miejsce
obecnie wymaganej wyróżniającej oceny pracy uzyskanej w okresie ostatnich trzech będzie wymagana co
najmniej ocena dobra.
Ponadto zasadne jest nadanie przedmiotowej uchwale wstecznej mocy obowiązującej, co spowoduje
rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do nagrody za rok szkolny 2017/2018. Zmiana ta jest jest zatem
korzystna dla nauczycieli, w tym zajmujących stanowisko kierownicze. Uchwała podlega uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
W związku z powyższym proponuje się podjęcie przedmiotowej uchwały.
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