
UCHWAŁA NR 331/XX/2016
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Rybnik

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 6 pkt. 1, 2 i 3 oraz art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity 
Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami),

- art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz 
po uzgodnieniach z organizacjami związkowymi działającymi w jednostkach oświatowych Miasta Rybnika,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Rybnik, stanowiącym załącznik do uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika 
z 22 października 2015 r., zmianie ulega § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnianie przez nauczyciela w sposób 
wyróżniający łącznie co najmniej dwóch z niżej wymienionych wymagań:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, 
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach 
itp.,

b) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym dodatkowym 
zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych, wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

c) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych 
urządzeń szkolnych,

d) pełnienie funkcji społecznych w związkach zawodowych działających w oświacie,

e) pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy,

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych poprawiających jakość kształcenia uczniów,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy, 
a w szczególności:
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a) inicjowanie i udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na 
terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego 
doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Fudali
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