
Protok61 nr St2018 
z posiedzenia Komisji Kultury, Ohviaty i Sportu w dniu 5 czetwca 2018r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sic w Urzedzie Miusfa i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o go&. 12.30. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodnicqcy Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu Mariusz Rosihski 
i poinfonnowal, t e  w posiedzeniu uczesbliczy 4 radnych (nieobecny radny: Artur Borkowski i Jaroslaw 
Pielach) (lista obecno6ci- zalqcznik or  I), co stanowi quorum, pny kt6rym Komisja mote obradowab. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli r6wniet, Zastepca Burmistrza J6zef Zajgc, Dyrektor Zespoh SzkH 
i Przedszkoli ZOSiP Alicja Melion (lista obecno6ci- zalqcznik nr  2). 

Przewodniczqcy Komisji Mariusz Rosiiiski 
Przedstawil nastepujqcy porqdek posiedzenia Komisji: 

1. Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie ustalenia regulaminu okreilajqcego 
wysokoib oraz szczeg6lowe warunki przyznawania i wypiacania dodatk6w za wyslugq lac 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niekt61ych innych skladnik6w 
wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkolach prowadzonych pnez 
Miasto i Gminq Serock. 

2. Sprawy r6tne. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono tadnych uwag, poqdek posiedzenia 
Komisji zostal przyjqty. 

1. 
Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie ustalenia regulaminu okrdlajqcego 
wysokohk oraz szczeg6lowe warunki przyznawania i wyplacania dodatk6w za wyslugq lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za waruuki pracy, oraz niekt6rych innych skladnik6w wynagrodzenia 
dla nauczycieli zatrudnionych w pmdszkolach i szkolach prowadzonych p m z  Miasto i Gminq 
Serock. 

Zastgpca Burmistrza Jdtef Zajqc 
,,Chcemy podwytszyC dodatki, pracowaliSmy nad tym w ostatnich tygodniach, braliimy pod uwagq 
wszystkie elementy, motliwoSci finansowe a tabe patrtyliimy na skale innych gmin, nie chcielibyimy aby 
byly nitsze od innych gmin. Chcielibyimy te dodatki wprowadziC od I wrzeinia". 

(Na posiedzenie Komisji pnybfl Przewodniczqcy Rudy Artur Borkowski). 

Dyrektor ZOSiP AIicja Melwn 
,,System wynagradzania nauczycieli jest skonstruowany w ten spos6b, t e  czqiC wynagrodzenia ustalona 
jest na szczeblu centralnym, minimalne wynagrodzenie zasadnicze okreila Minister Edukacji, natomiast 
niekt6re wydatki do wynagrodzenia sc) w kompetencji organ6w stanowigcych jednostek samorqdu 
terytorialnego. Dodatkowymi elementami sr) dodatek za wysiugq lat, dodatek motywacyjny, funkcyjny, 
za warunki pracy oraz szczeg6fowe zasady okreilenia obliczania i wyplacanie godzin ponadwymiarowych 
i godzin dorafnych zastqpstw. Nie m6wiq o funduszu nagrodowym bo mamy na niego oddzielnq uchwalq. 
Proponujemy Phstwu, tebyimy przyjeli now* uchwatq okreS1ajc)q mgulamin, kt6ry W i e  wskazywal 
w jakiej wysokoici i na jakich szczeg6lnych warunkach te dodatki sr) przyznawane, poniewat poprzedni 
regulamin z 2009 roku by1 jut czterokrotnie mieniany, byly tet miany w oiwiacie, uznaliimy, te dla 
czytelnoici i przejnystoki zaproponujemy Pahstwu nowy regulamin. 



Pierwszy element, kt6ry chciatam zaproponowab to zrezygnowanie z podwytszania minimalnej placy 
zasadniczej dla nauczyciela staiysty, poniewat plzed laty, placa nauczyciela s w s t y  byla znacqco nitsza 
nit nauczyciela na innym szczeblu awansu zawodowego, przede wszystkii nauczyciela kontraktowego, 
kt6ry jest nastepnym stopniem. W tej chwili kiedy dolo2yliSmy staiyicie 100 zl do minimalnego 
wynagrodzenia zasadniczego, to wytworzyla sie taka sytuacja, t e  kontraktowy ma place zasadnicq n i t s q  
nit stakysta. Doszloby do sytuacji, k awans zawodowy wiqzalby sie z obnikniem wynagrodzenia. 
Uwatam zatem, ieby nie podwytszaC minimalnej placy zasadniczej dla nauczyciela statysty, nie iSC tet 
w kiemnku podwytszania komukolwiek, lepiej aby pieniqdze przemaczone na ten cel, poszly na inne 
dodatki. 
Nastepna miana dotyczy wamnk6w przymawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego. Nadal 
pozostaje umaniowoSC tego dodatku. Formutujqc wamnki przymania dodatku motywujqcego 
zaakcentowalam nastepujqce elementy: w naszych placbwkach pojawili sie ucmiowie z orzeczeniem 
o pohzebie ksztalcenia specjalnego i jednym z element6w, za kt6ry chcialabym aby ten dodatek 
motywacyjny byt przymawany i oceniana jakoSC tej pracy, to jest skutecmoSC pracy z uczniem 
posiadajqcym orzeczenie o pohzebie ksztalcenia specjalnego. Nastepnie wpisane sq tet elementy, kt6re 
wydajq nam sie z uwagi na role i zadania szkoly i przedszkola bardzo istotne, wskazane jest nowatorstwo, 
i ~ o w a c j e  pedagogicme, ale takie kt6re przekladajq sie na jakokiowy rozw6j szkdy, albo kt6re 
sq wdralane do praktyki szkolnej, czyli nie chodzi tylko o to, te ktoS sie doskonali w tym zakresie tylko, 
aby te doiwiadczenia by& wd-e w praktykq szkolnq. JeSli chodzi o nowatorstwo i innowacje 
pedagogicmq, to zamieSciliSmy dwa zapisy odnosqce sie do tych umiejetnoSci zawodowych. Kolejne 
elementy, kt6re sie tutaj malazly odwdujq siq do indywidualnej pracy z uczniem uzdolnionym oraz 
do dziahd rozwijajqcych z ucmiami ich zainteresowania i uzdolnienia a takie do ksztaltowania postaw 
etycmych, obywatelskich i patriotycznych. Zachecamy szkdy do przygotowywania program6w o kt6re 
motna ubiegaC sie, o dofinansowanie chocia2by z program6w wdowych i chcemy aby te aktywne 
dzialania tet mialy odzwierciedlenie w tym dodatku motywacyjnym . Pozostale elementy, kt6re 
sq wyszczeg6lnione w 5 3 ust 2 pkt 1,2,3,4,5,6 odnosq sie do og6lnych wamnk6w przymawania dodatku 
motywacyjnego, kt6re wynikajq z rozporqdzenia Ministra Edukacji i Sportu, kt6re m6wiq jakie og6lne 
zasady powinny przySwieca6 w przymawaniu dodatku motywacyjnego, natomiast nasq rola jest w ramach 
tego zakresu uszczeg61owiC te uwarunkowania. JeSli chodzi o czas przymawania tego dodatku i wysokoSC, 
zostawilam te same zakresy: Dodatek motywacyjny przymaje siq na czas okreilony nie kr6tszy 
nit 3 miesiqce i nie dlutszy nit 6 miesivy, co omacza, t e  dyrektor ma do wybom czy chce analizy, oceny 
tej jakoSci pracy nauczyciela wykonywaC co 3 miesiqce czy co p6l roku. Dodatek motywacyjny jest 
przymawany w wysokoSci nie wytszej n i t  40% obzymywanego przez nauczyciela, dyrektora 
wynagrodzenia zasadniczego. Tak tez bylo dotychczas. JeSli chodzi o Srodki finansowe, ktore 
przemaczamy na dodatki motywacyjne, zostawiamy dotychczasowe zapisy dlatego, ie wysokoSC Srodk6w 
na dodatk6w motywacyjnych jest uzaleiniona od placy zasadniczej nauczycieli, co omacza, 
ze kakdorazowa zmiana piacy zasadniczej powoduje, ze ten fundusz, pula Srodk6w na dodatki 
motywacyjne sie zwieksza. Od 1 kwietnia tego roku byia podwyytka placy zasadniczej to my relatywnie jut 
tq kwotq zwiqkszyliimy. Podobnie jak od stycznia 2019 roku bqdzie kolejna podwytka placy o 5% to my . . . . 

z automatu podwytszymy dodatki motywacyjne. 1% na dodatki motywacyjne dla nauczycieli naszej gminy 
kosztuje 66 tys. zl. JeSli chodzi o dyrektor6w w warunkach, kt6re majq by6 oceniane co do jakoSci 
wykonywania przez niego zadad, dopisalam jeszcze jeden warunek -zapewnienie wysokiego standardu 
organizacyjnego, uwzgledniajqcego przede wszystkim potmby uczni6w oraz bezpiecznych 
i higienicmych wanmk6w pracy- b b y  organizacja szkoiy byta p d e  wszystkim pod kqtem pohzeb 
ucmi6w. 
Nastqpny element jest dodatek funkcyjny, w kt6rym zasziy najwieksze zmiany, proponujemy aby zmienil 
siq ksztaIt przymawanych dodatk6w i ich wysokoS6, dlatego, k mieniiy sie uwarunkowania 
organizacyjne, ale takk zwiekszyl sie naklad pracy jeSli chodzi o stanowiska i funkcje, kt6re wi* siq 
z dodatkowq pmq, z dodatkowym zakresem odpowiedzialnoici. Dodatek funkcyjny przyshguje 
dla stanowisk: dyrektor i wicedyrektor szkdy i przedszkola, kierownik Swietlicy, wychowawca, opiekun 
st&. W odniesieniu do roku 2009 zmienila siq struktura szk61, w poprzednim okresie mieliSmy mniejsze 
szkoly, dlatego, te system szkolny wyglqdat inaczej, mielilmy gimnazja, szkota w Jadwisinie byla szkotq 
































