
Zarządzenie Nr 664/2019
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 2 grudnia 2019r.
 

w  sprawie  określenia  kryteriów  i  zasad,  na  podstawie  których  przyznaje  się
dodatki motywacyjne dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U.  z  2019  r.  poz.  506  z  późn.  zm.)  oraz  §  7  ust.  1   Regulaminu  wynagradzania
i przyznawania  nagród  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w  przedszkolach,  szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz, stanowiącego załącznik
do uchwały Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie
ustalenia  „Regulaminu  wynagradzania  i  przyznawania  nagród  dla  nauczycieli
zatrudnionych  w przedszkolach,  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych
przez Miasto Kalisz”, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) dyrektorze,  należy  przez  to  rozumieć  dyrektora  przedszkola,  szkoły  lub  innej

placówki oświatowej;
2) szkole, należy przez to rozumieć także przedszkole lub placówkę oświatową;
3) dodatku, należy przez to rozumieć dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły.

§ 2.

1. Propozycje  wysokości  dodatków  przedstawia  Prezydentowi  Miasta  Kalisza
Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  obliczając  je  jako  iloczyn  ilości  punktów
indywidualnej oceny dyrektora oraz wartości jednego punktu z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dyrektorzy po objęciu stanowiska w pierwszej kadencji nie podlegają indywidualnej
ocenie  i  mogą  otrzymać  dodatek  w  wysokości  do  10%  ich  wynagrodzenia
zasadniczego przyznany odpowiednio na okres od 1 września do 31 grudnia lub od
1 stycznia do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego. 

§ 3.

Wartość  punktu  ustala  się  każdorazowo  jako  iloraz  środków  finansowych
przeznaczonych  na  wypłatę  dodatków  pomniejszonych  o  dodatki,  o  których  mowa
w § 2 ust. 2 oraz sumy punktów uzyskanych przez dyrektorów w indywidualnej ocenie.



§ 4.

Indywidualna ocena dyrektora wyrażona w punktach, o których mowa w § 5 dotyczy
zarządzania jednostką organizacyjną Miasta Kalisza, z uwzględnieniem szczegółowych
kryteriów:
1) Umiejętność gospodarowania środkami finansowymi szkoły:

a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
b) wykonywanie obowiązków, wyniki kontroli i realizacji zaleceń pokontrolnych;
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym z funduszy pomocowych oraz

umiejętne ich wykorzystanie na cele statutowe szkoły.
2) Sprawne realizowanie zadań wspierających działanie szkoły:

a) zapewnienie  należytej  dyscypliny  pracy,  odpowiedniego  podziału  zadań
i terminowości ich realizacji;

b) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, umiejętność kierowania zespołem;
c) terminowość wykonywania zadań własnych i zleconych przez organ prowadzący; 
d) wspieranie rozwoju zawodowego pracowników, a także doskonalenie i  rozwój

własnego warsztatu pracy oraz podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych;
e) podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły;
f)  właściwa współpraca z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór

pedagogiczny, związkami zawodowymi działającymi w szkole oraz instytucjami
lokalnymi;

g) dbałość o warunki pracy oraz właściwy stan techniczny powierzonego mienia oraz
rozwój bazy szkolnej; 

h) kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich.
3) Efekty w realizacji  programów, pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej

szkoły:
a) osiągane  przez  szkołę  wyniki  nauczania,  osiągnięcia  naukowe,  sportowe

i artystyczne  uczniów szkoły  o  zasięgu  gminnym,  powiatowym,  wojewódzkim
i krajowym;

b) efektywna  współpraca  z  radą  pedagogiczną,  radą  rodziców  i  samorządem
uczniowskim;

c) stwarzanie  warunków  sprzyjających  rozwojowi  samorządności
i przedsiębiorczości uczniów;

d) obecność  szkoły  w  środowisku  lokalnym,  poprzez  udział  w  imprezach
i konkursach organizowanych na terenie miasta.

§ 5.

Oceny, o której mowa w § 4 dokonuje Naczelnik Wydziału Edukacji,  stosując skalę
0 – 40 pkt. 

 
§ 6.

Zarządzenie  zostało  uzgodnione  z  międzyzakładowymi  strukturami  związków
zawodowych zrzeszających nauczycieli na terenie Miasta Kalisza.



§ 7.

1.  Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  merytorycznie  
Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 8.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 9.

Traci  moc  zarządzenie  Nr  467/2011 Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  26  września
2011 r.  w sprawie określenia  kryteriów i  zasad,  na podstawie  których przyznaje  się
dodatki motywacyjne dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski


