Zarządzenie Nr 100/2004
Burmistrza Miasta w Kowalewie Pom.
z dnia 31.12.2004 r
w sprawie: wysokości dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, dodatku
motywacyjnego oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
Na podstawie pkt. 4 i 6 załącznika Nr 3, pkt. 2 i 3 załącznika Nr 4, pkt1
załącznika Nr 2, pkt. 2 załącznika Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
Nr XXII/228/2000 z dnia 20 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów
określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kowalewo Pom.,
dodatków do wynagrodzenia za pracę, a także ich wysokości oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Zarządzam, co następuje:
§1
Ustala się na rok 2005 dodatki funkcyjne w następującej wysokości:
1. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli za powierzone funkcje i stanowiska kierownicze :
Stanowisko
1. Wicedyrektor
2. Kierownik świetlicy

Wysokość
dodatku
do 442,do 223,-

3. Wychowawstwo klasy

30,-

4. Funkcja doradcy metodycznego lub

95,-

nauczyciela konsultanta
5. Funkcja opiekuna stażu

35,-

6. Logopeda

16,-

2. Limit środków na dodatki funkcyjne dla dyrektorów placówek w kwocie 34992,00 zł.
do rozdysponowania przez Burmistrza Miasta
§2
Ustala się na rok 2005 dodatki za warunki pracy dla nauczycieli w następującej

wysokości:
1. Za zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach),
szkołach (klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego oraz za zajęcia rewalidacyjnowychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim w
wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Za zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych 7% stawki godzinowej za każdą
przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania.
3. Za prowadzenie zajęć w Gminnej Poradni Logopedycznej w wysokości 7% za każdą
przepracowaną godzinę.
4. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych w wysokości 10% wynagrodzenia
zasadniczego.
§3
Ustala się na rok 2005 dodatek motywacyjny w wysokości nie mniejszej niż 4%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty
Nauczyciela na jeden etat przeliczeniowy w danej placówce.
§4
Ustala się na rok 2005 nauczycielski dodatek mieszkaniowy w wysokości:
1. przy jednej osobie w rodzinie – 10,00 zł.
2. przy dwóch osobach w rodzinie – 20,00 zł.
3. przy trzech osobach w rodzinie – 30,00 zł.
4. przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 40,00 zł.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005r.
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