§zkoła podstawowa

im. Jłnr lll Sóitxkitto w Poąiowic
:rl. Górnicza l c,59-92l Poąiótł
tel. 75 7? 38ż23;7S17 3tż21

Porajów, dnia.0l .02.2QI8 t.

ZARZĄDZENIE Nr SPP 6.2018
DYrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie

z dnia

W

1

lutv 2018 r.

sPrawie wprowadzenia Regulaminu v,rynagradzania pracowników

nie będących
nauczYcielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
Na Podstawię art. 39 ust, 1

i 2 ustawy z

dnia

2I

listopada 2008

samorządowYch (Dz.U, z2016 r. poz. 902 oraz z2O17 r. poz,60

RadY Ministrów

z

dnia 18 marca 2009 r.

w

i

r. o

pracownikach

1930) oraz RÓzpo rządzenia

sprawie vłynagradzania pracowników

samorządowych (Dz.U. z20I4 r. poz. 1786 orazz20I7 r. poz. 162I i 1930),
Zaruądza się, co następuje:

§1
WProwadza się
,"regulaminem

w

Szkole Podstawo,1vej im. .Iana

III Sobieskiego lv Porajowie zwany

dalej

,. stanowiący zńącznik do zarządzenia.

§2
Zobowiązuje się kierowników do zapoznania wszystkich pracowników ztresciąregulaminu.

§3
Traci moc Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami
zatrudnionych w Zespole Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Porajorł,ie z dnia 05.06.2009
\\-raz z aneksami.

§4
Zarządzenie wchodzi w źycie z dniem 0l .01 .201 8 r.
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Regulamin Wynag radzania

pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych
w Szkole POdstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
Na podstawie:

1,

art.39 ust, 1 i 2 ustawy

z

dnia 21

listopada2})l r. o pracownikach sarnorządouych

(tj. Dz.U. 20l 6, poz. 902),

2" rozPorządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
vrry

3.

nagradzania pracowników samorządowych

(tj .

Dz.U.

20

I

4, poz.

zasad

17 86),

ustavłY z 10 pńdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracę (tj. Dz.U. nr
2017, poz. 847).

z

4.

dnia 12 grudnia l99] r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników sfery budZetowej (Dz.lJ. z2016 T. poz.2217),

5.

ustawy z dnial3 maIca2003

uStaWY

r.

o szczególnych zasadachrozwiązywarńa zpracownikami

stosunków pracy zprzyczynnie dotyczących pracowników (tj.Dz.U,2016 poz. I474),

I.

POSTA|{OWIENIA oGoLNE
§1

Regtllamirr r,vynagradzania pracorvnikórv samorządolvych
zatrudnionych

lv Szkole

Podstalvor,vej im. Jana

nie

będących nauczycieiami

lII Sobieskiego rv Porajorvie, zwany

dalej

Regulaminem. określa:

1) rv}'kaz stanorł'isk.

w

t},m stanowisk kierowniczych urzędniczych, pomocniczych

i obsługi lv Szkole Podstawowej irn. Jana IiI Sobieskiego w Porajolvie

2)
3)

maksymalnv poziom rł,ynagrodzenia zasadniczego;

warunki pr4zl]awania oraz tvarunki

i

sposób r,łypłacania premii

i

nagród innyclr niż

rragroda,j ub i leuszowa;

4)

r,varunki

i

sposób prz}znawallia dodatków. o których mo\,va których ustawie rv art. 36

ust.5.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)

dyrektorze nalezy

pTzęz

to

rozunrieć Dyrektora Szkoły Podstawow-ej

im. Jana III Sobieskiego lv Porajolvie;

2) szkole - należy pTzęz to rozumieć Szkołę Podstar.vową im. Jana III
rv Forajorvie

Sobieskiego

3)

- Iozumie się przęz to

rozpoTządzeniu płacowym

z

Ministrów

rozporządzenie Rady

dnta t8 marca 2009 r. w sprawie zasad, wynagradzania pracowników

samorządovvych.(tj. Dz.U. 2014, poz. 1786),
4) Pracownikach

- rozumie sięptzezto osoby zatrudnione w Szkole Podstawowej im. Jana
III Sobieskiego w Porajowie na podstawie umowy o pracę,

-

rozumie się przez to wypłaty na Tzeaz pracownik ow z tytułr,l
wYkonYwanej Pracy, z wyłączeniem świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

5) wYnagrodzęniu

z

tytllłu dięt, odszkodowań

i

innych tytułow nie zaliczanych

najniŻszYm wYnagrodzeniu zasadniczyrn

-

należy przez

Świadczeń

do

wynagrodzeń;
6)

to

rozumi

ec

najniższe

wYnagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszęregowania określonew zŃączniku nr

1

do Rozporz ądzenta płacowe go,
1) ustawie

-

naleŻy przęz to rozumieć ustawę

z

dnia 21 listopad a2008 r. o pracownikach

samorządov\ych (tj. Dz.U, z2016r., poz. 9O2);

§3
1.

WYnagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym v,rymiarze czasupracy nie moźe
bYc niŻsze od wynagro dzenta ustalonego zgodnie z ustawą z I0 pńdziernika 2002 r. o

minimalnym v,l,nagrodzęniu zapracę (tj. Dz.U. nr 2017,poz, 847).
2.

Pracownikowi zatrudnionemu
wYnagrodzenie zasadnicze

w

niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje

i irrne składniki wynagrodzenia w

wysokości

ProPorcjonalnej do wymiaru czasu placy określonegow umowie o pracę. Wysokość
minimalnego wynagrodzenia takiego pracownika ustala się w kwocie proporcjonalnej
do liczbY godzin pracy przypadającej do przepracowania ptzez pracownika w danym

miesiącu biorąc za podstawę wysokośćminimalnego wynagrodzenia ustalonego na
Podstawie ustawy z I0 pńdziernika 2002 t. o minimalnym wynagrodzeniu zapracę (tj.

Dz.U. 2017,poz,847).
II.WYMA GA]\IA KWALIFIKACYJNE

§4/
WYmagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne

do

wykonywania pracy na

Poszczególnych stanowiskach ustala się na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych,
określonych w rozpor ządzeniupłacowym.

\,
T"ó,1

ilI.SzC7 F,córown wARuNKI wvNAGRADz.ĄNIA
§5

Pracownikom przysługuj

e

:

1.

wynagrodzenie zasadnicze.

2.
3.
4.
5.
6,

dodatek za wieloletnią pracę, zgoclnie z ustawą t rozporządzeniem
płacowynr.
dodatek specjalny zgoclnie z § 9 regulaminu.

7

.

dodatek zapracę w.porze nocnej. zgodnie z Kodeksem pfacy,
premia regulaminor.va zgodnie z 8 regulaminu.
§
r,rYnagrodzenie za pracę w godzinach nadliczborłl,ch, zgodnie
z ustawą i Kodeksem pracy,
nagroda jubileuszowa zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,

8,

nagrodę z funduszu nagród za szczegolne osiągnięcia rł, pracy
zawodowej zgodnie
regulaminu,

9,

dodatkorł'e w-Ynagrodzenie roczne zgodnie z ustawą
r,i,Ynagrodzeniu rocznYm dla pracow,nikórv sfery

z§

7

z72 grudnia1991r. o dodatko\^ym
brrdzetowej (Dz. U. z2016 r. poz,2217),

odPrawa pierrięznaw,związku z przejścienna emeryturę lub rentę.
zgodnie z
ustawą i rozporządzeniem płacowym,

10, -jednorazor,va

1

1, odPrawa Pienięzna w

związku z rozwiazaniem stosunku pracy z przyczynnie dotyczących
Pracowników. zgodnie z ustawą z 73 marca 2003 r. o szczegolnych zasadach
rozwiąz,vlvaniazPracorvnikami stosunkow pracy zprzyczynnie dotyczących
pracolvników
(,tj. Dz. U. 2016 poz. 1474).
§6

Przedstawia się:

1,

tabelę minimalnYch

i maksymalnych stawek miesięcznego w.ynagrodzenia zasadniczego,

stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu,

2,

tabelę kategorii Zaszeregowania, na których stosunek placy nawiązano
na podstawie
urnowy o placę, stanowiącą załącznlknr 2 do regulaminu.

3.

regulamin prenriowania. stanowi
ący załącznik nr 3 do regrrlaminu.

IV.WARUNKI PRZYZNAWANIA
ORAZ,WARUNKI I SPOSOB WYPŁACANIA

PREMII
I NAGROD INNYCH NIZ NAGRODA
JUBILEUSZOWA

i,

§7

W ramach środkórv na \,!}nagIoclzenia
szczególne osiągnięcia zatvodowe,

tworz-v- się tundusz nagrod dla pracowników,
za
zwan>] dalej funcluszem nagród,

w wysokości loń

planowanego osobowego fundus zu płac.

Fundusz nagród możę być podwy ższony
przęz dyrektora szkoły w ramach środków
posiadanych na wynagrodzenia osobowe,

o

przyznaniu nagrody pracownik zawiadamiany
jest na piśmie. Kopia zawiadomienia
pt zekazy wana j est do akt o s obowych
pracownika,
4. DecYzję o Przlznaniu nagrody podejmuje
Dyrektor na pisemny wniosek bezpośredniego
ptzełożonego pracown tka bądźz własnej
inicjatywy.
5. Przyjmuje się następujące kryteria
przyznawania
J.

a)

nagród:

sumienne i staranne wypełnianie obowiązków,

b) złożonosó realizowan ych zadań,
c) terminowe wykonywanie zadań,
d)
e)

v,ykazywanie inicjatywy w pracy,

0

podnoszenie kwalifik acji zawod,owych,
zgodnie
dbałośćo dobro i mienie szkoły.

g)

prze sttze ganie przepisó w

i

zasad, bhp oruzprzepi

sów przeciwpożarowych,

z

potrzebami szkoły,

§8

zgodnie zplanem finansowym na dany rok, tworzy
się fundusz premiowy,
2. ZasadY Przlznawania i wYpłacania
premii okręślaregulamin premiowania,
stanowiący
załączniknr 3 do regulaminu.
1.

n

r
l \
./

śĄ

)nl
/Xf\
"*li

V.WARUNIKI I SPOSOB PRZYZNAWANIA
DODATKU SPECJALNEGO
x.

§9
Fracownikow-i, któremu pracodawca okresor,vo zwiększa
obowiązki słuzbowe lub powierza
dodatkowe z,adania,jest przyznawan}, cloclatek specjalrry
lv r,vysokości od n 0%, do 40 %
prz"vsługuj ące go mu w ynagrodzenia zasadnicze
go,

2.

Decyzję o przyznaniu dodatku podejmuje dyrektor.

a
J.

Dodatek sPecjalnY moze

byc przyznanv w szczególnie uzasadnionych
w w-vsokości określonej w ust. i tylko w ramach posiadarrych środkórv.

przypadkach

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§10

W sPrawach nieuregulowanYch regulaminem wynagra dzantastosuje
się przepis y prawaptacy
ze szczególnYm uwzględnieniem:, ustawy, rozporządzenia płacowego
i Kodeksu
pracy.

§11

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego

w

Szkole ustalone na podstawie niniejszego

Regulaminu nie może byc niższe od dotychczasowego

§11

KazdY nowo zatrudnionY Pracownik

do pracy zostaje zapoznany z
niniejszYm regulaminem, co potwierdza w pisemnym
oświadc zeniu, które jest włączone do
jego akt osobowych.
przed, przystąpieniem

§12
Wszelkie zmianY w regulaminie wynag radzaniawprowadza
się w formie pisemnej w trybie
obowiązującym dla jego ustalania.
Porajów dnia
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Załączniknr

I

do regulaminu wynagrodzeń
wprowadzo ne go zarządzeniem

Nr ,... ......,,zdnia

..

Dyrektora SP w Porajowie

Tabela rninimalnych i maksymalnych
stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadni czego

Kategoria

Maksymalna kwota
w złoĘch

I

l700_2700
I720_2800
I740-3000

zaszeregowania

il

ilI

IV

V

VI

VII
VIII

IX

X

XI
xII

XIII

XIV

XV
xVI

l760_ 3200

1780-3400
l800_3600
1820_3800
1 840_4000
1 860 -4200
1880_4400
1900_4600
l920_4800
I940_5000
1960_5200
1980_5400
2000_5600
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Zńączniknr

2

do regulaminu wynagrodzeń

u pro_yądzq ne go zar ządze n e m
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Dyrektora SP w Porajowie

Tabela stanowisk, katego ria zaszeregowania
w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie

Minimalne wymagania kwałifikacyj ne

stanowisko

Najwyższa
kategoria
zaszeregowania

wykształcenie oraz
umiejętności zawodowe

staż pracy
(w latach)

Stanowiska kierowni cze urzędnicze
Główny księgowy

XVI

według odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze
Radca prawny
Starszy specjalista
starszy informatyk
Starszy inspektor do
spraw BHP,
Informatyk

XIII

według odrębnych przepisów

X
IX

wedfug odrębnych przepisów

1\

Specjalista
Starszy ręferent
Starszy intendent
Starszy laborant

Księgowy
kasier
Samodzielny referent;
Starszy księgowy
Laborant,
Referent

VIII

VI

.
WyZSZe -,

4

3)

średnie

5

wyższe2)
średnie 3)

Vil
V

2

WYższe2)

2

3)

4

średnie

średnie3)

Stanowiska pomocnicze i obsługi
kierownik stołowki
Starszy magazynier,
Operator sprzętu
audiowizualnego
Konserwator maszyn i
urządzęń

kŁ
"1l":

VilI

VII

wlrzsze 2)
średnie 3)

A
.ł

średnie 3)

1

zasadniczę zawodowe

5)

2

I

'Arńiwista
Intendent

]\
Sreonle -,

V

Maga?ynier

zasadnicze zawodowe

sekretarka

IV

średnie3

Pomoc
adrninistracyjna,

iiI

średnie3)

biuror.va

starszy konserwator

szefkuchni

5

2

5

-)

srednie zawodowe

VII

Kucharz,
konserwator
Pomoc kuchenna;

zasadnicze zatvodotve

V{

1

V
IV

4

zasadniczę zawodowe
i tytuł mistrza
średniezawodowe

5)

ZaSadni cz e zarxrnd^."ro

5)

zasadniczę zawodowe

5)

podstawowę a)
podstawowe i kurs

Palacz c.o.

IV

Starszy woźny,
dozorca
Dozorca

III

il

podstawowe

a)

Sprzątaczka

n

podstawowg

a)

XnI

lr,yzsze

gospodarczy

XilI

Sekretarz szkoły

XII

rłyzsze 2)
średnie3)
średnie3

palaczy c,o.
podstawowę a)

kierownik obiektów
sportowych

kierownik

Opiekun dzieci i
mŁodzieży (w czasie
przewozu do i zę
szkoły)

2)

podstawowe

I

7

2
6

a)

2) WYzsze
odPowiedniej specjalnościumozliwiające wykonywanię
zadań na stanowisku,
a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i" iierowni cil,ch stanowisk
urzędniczych,
na którYch stosunek PIacY nawiązano na podstawie
umowy o placę, a także wymagania
określone w ustar,vie stosownie do opisu stanowiska.

3) Srednie o
Profilu ogÓlnYm lub zawodor.lym umozliwiające wl,konywanie zad,ań
na stanowisku, a rv odniesieniu do stanor,visk urzędniczl,ch
i kierowniczych stanowisk
urzędniczych stosownie do opisu stanowiska,
Podstawowe i umi ej ętno śćw_vkonywania czynno

a)

stanorvisku ij
ł':.'...:":.1..,"''**liBźĘ:'**ffi§,*-*,-ffi
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Załącznlk nr 3
do regulanlinu wynagrodzeń

ldzonego zarządzetlienl
Nr .ł.. :ł:l...z dnia ..I..,..,",,.:ł,ii
Dyrektora SF w Porajowie
tt prQrr

Regulałłlira Pnemiolvai}ia preco§vnikórv zatnmdmismych w §zp<ole
Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie

1,

2,

§1
Premia regulaminor,va stanowi ruchonrą częśćr,łynagrodzenia
miesięcznego
przy znana do rvysoko ści1 0% rvynagro dzenia zasadni
czego.
Premia moze ulec zwiększeniu do 20oń w ramach posiadaneg

i może być

o pIzęzplacowkę funduszu

premiowego w wyniku:

1) wYkonania PtZeZ pracownika dodatkowo zleconl,ch czynności(poza
obor.ł,iązuj ącymi godzinami pracy),

2)

3,

osiągania r,vysokich r,vyników plac,v,

ZadaniaPremiowe ustala i stwierdza stopień ich wykonania dyrektor,
na ustny lub pisemny
łvniosek Pracownika, który zgodnie z zakresem obow,iązków
służbowych ma prawo do
nadzorowania i kierowania podległymi pracolvnikami.

§2
WYsokoŚĆ PrzYznanej prenrii regulaminor.ve.j uzalezniona jest lv
szczególności od:

1) rzetelnego, sumiennego

i

terminorvego wykonywania zad,ań słuzbowvch

i zleconych ptzęz przełozonych,

2) prawidłową i

oszczędną gospodarkę powierzonym mieniem,

sprzętem

i materiałami oraz dbałośćo por,vierzone stanowisko pracy,

3)

podnoszenie wydajności. efektylvności i jakości pracy,

4)

przesffzeganie dyscypliny pracy.

5) Przestrzeganie Przepisów bezpieczeństwa

i higieny pracy otaz

przepisów

przecilłpożaror.vych,

6)

dbałoŚĆ

o

stostrnki międzyludzkie rł, placy

i

przestrzeganie zasad kolezeńskiego

współzycia.

§
\ ),
NF" śfr'

7)

lłYkonY''wanie innych dodatkowl,clr prac rłl,nikających zbieżących potrzeb
Szkoły,
a nie ujętych w zakresie obowiązków,

8)

Przestrzeganie ustalonego czasu pracy.

§3

1, Pracownik może zachowaĆ prawo do premii regulaminowej w pełnej wysokości zadany
rniesiąc, mimo nieobecnoŚci w pracy w tym miesiącu, jeżeli nieobecność
była
spowodowana:

l)
2)
3)
4)

Szkoleniem lub oddelegowaniem na kursy obowiązujące na danym stanowisku
pracy,
oddelegowaniem do pracy w innej miejscowości lub podtożąsłużbową,
urlopem wypoczynkowym

wypadkiem przy pracy, bądźvłypadkiem w drodze do pracy lub z pracy

5) inną usPrawiedliwioną nieobecnością pod warunkiem, że pracownik wywiąze

się

z wykonywanych obowiązków.

§4
1,iPracownik moŻe byc pozbawiony prawa do premii regulaminowej lub do jej
części
w przypadku:

)

1

niewykonania zadań wynikaj ący ch z zalł esu obowiązków pracownika,

2){nieusprawiednyllg:łpbqqlqs-"-iy_plg9l:'--'

3) nieprzesttzeganiaregulaminu

pracy i przepisów bhp i ppoż.,

4) spowodowania szkody w mieniu pracodawcy,
5) odmowY wYkonania dodatkowych prac wynikających z

zadań pracy Szkoły, a nie

ujętych w zakresie obowiązków,

6)
7

)

nieprzestrzegania dyscypliny ptaay

)

nieprzestrzegania zasad koleżeńskiego współżycia,

8) naruszenia podstawowych obowiązków placown iczych,
9) ukarania pracownika jedną zkar przewidzianychw kodeksie pfacy.
2. Premia regulaminowa moze ulec obniżeniu w przypadku:

1) nieobecnoŚci w pfacy z powodu korzystania ze zwolnienia lekarskiego
proporcjonalnie do ilościdni nieobecności,
3. Pracownik, którego pozbawiono

premii w częścilub w całościmaprawo złożyćdodyrektora

SzkołY Pisemne odwołanie (zuzasadnieniem), w ciągu 3 dni od dnia otrzymania decyzji.
4. Stawienie się Pracownika do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
spożywanie

alkoholu W czasie pracy

powoduje pozbawienie pracownika prernii

w całościw miesiącu, w którym zduzęnię miało miejsce.
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