UCHWAŁA NR XVII/124/2019
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 września 2019 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto
Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia w zakresie
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań
statutowych szkoły
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2, art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XV/94/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 września 2019 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Będzin
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Ustaloną na podstawie ust. 1 wysokość dodatku funkcyjnego zwiększa
się o 100 zł za realizację przez dyrektora dodatkowych zadań organizacyjnych wynikających z prowadzenia
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, oddziałów integracyjnych, specjalnych lub sportowych.
Niezależnie od wielości realizowanych zadań obowiązuje jedna kwota zwiększenia dodatku.”,
2) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak, jak za jedną godzinę
ponadwymiarową.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się zgodnie
z art. 39 ust. 4 Karty Nauczyciela.”;
3) § 12 ust. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) osiągnięcia w edukacji artystycznej, regionalnej, prozdrowotnej,
patriotycznej,”,
4) § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„1) dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły, właściwy dobór
programów nauczania, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
2) kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole lub placówce,
3) sukcesy placówki na skalę ogólnopolską, wojewódzką i liczne na skalę rejonu, uzyskanie przez co
najmniej dwóch uczniów tytułów laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty,
4) uzyskanie przez uczniów wysokich wyników, przekraczających średnią wojewódzką, z egzaminów
zewnętrznych,
5) liczny udział uczniów w olimpiadach, konkursach, przeglądach, zawodach sportowych, imprezach
środowiskowych, itp.,
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6) zaangażowanie szkoły w przygotowanie i realizację projektów edukacyjnych wpływających
na rozwój szkoły lub placówki, pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych,
7) wdrożenie nowatorskich metod nauczania i wychowania, innowacji i eksperymentów,
8) wdrożenie nowoczesnych środków edukacyjnych,
9) wymierne efekty
pozarządowymi,

współpracy

z instytucjami

społeczno-kulturalnymi

oraz

organizacjami

10) szczególne zaangażowanie w realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpiecznych
warunków w szkole lub placówce, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę lub placówkę,
11) szczególne zaangażowanie w realizację zadań związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną
i promocją zdrowia, inicjowanie przedsięwzięć mających na celu kształtowanie wśród uczniów
zachowań prozdrowotnych,
12) podejmowanie działań zapobiegających uzależnieniom i agresji wśród uczniów,
13) współpracę ze środowiskiem lokalnym – rodzicami (rada szkoły, rada rodziców), organami
samorządowymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami,
14) organizację konkursów, przeglądów, zawodów, konferencji o zasięgu miejskim i regionalnym.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku..

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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