Związek Nauczycistw F"oq:

KOM
Procwrw Ćś"..

„A

ZARZ Ą D OU" DZIA Ł U
UL .Jagkoński 18s
0-032 KtowIc

I

ul. SooIsa 26, te‚ 032 25B5-6j
4f
C

Katowice, 15 wrzesnia

2015

L.dz. 90/2015
URZĄ D MIASTA KATOWICE

L.dz. 013/322/2015

KANCELARTA
nowna Pani
Wpł . dn.

Wpf.

2015 -09- 15

styna Siej na

-39- 16

ewodnicz ąca Rady Miasta
Katowicach

Komisja Mi ędzyzakładowa NSZZ „ Solidarno ść " Pracowników O światy i Wychowania
oraz Zarz ąd Oddzia łu Zwi ą zku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach wnioskuj ą
o zaplanowanie w bud żecie miasta Katowice

ś rodków finansowych na potrzeby

zagwarantowania podwy ż szonego dodatku za wychowawstwo w placówkach o światowych
prowadzonych przez Miasto Katowice.
Aktualnie obowi ązuj ą cy regulamin wynagradzania nauczycieli, przyj ęty uchwa łą Rady
Miasta Katowice, przewiduje 2,5% kwoty zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela
mianowanego. Jest to najni ższy funkcjonuj ą cy dodatek w rejonie aglomeracji Ś l ąska
i Zagłę bia. B ę dziemy wnioskowali o podwy ższenie warto ści tego dodatku conajmniej
do poziomu 5% w trakcie uzgodnie ń z Prezydentem Miasta Katowice. Chcemy, aby podwy ż ka
tego skł adnika wynagrodzenia nauczycieli wesz ła w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
W roku szkolnym 2015/2016 Miasto Katowice prowadzi w swoich placówkach oko ło 1900
oddzia łów. Tak wi ęc według naszych szacunków skutek dla bud żetu to okoł o 1 mln zł.
Mamy nadziej ę, że nasze stanowisko zostanie uwzgl ę dnione, a prace nad zmian ą
zapisów w regulaminie wynagradzania nauczycieli zostan ą rozpocz ęte jeszcze we wrze ś niu
2015.
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Do wiadomo ści:
Prezydent Miasta Katowice

1.

Marcin Krupa

2.

Magdalena Wieczorek

c> Jerzy Forajter
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Przewodnicz ą ca Komisji Edukacji Rady Miasta Katowice

Przewodnicz ący Komisji Bud ż etu Miasta Rady Miasta Katowice

4. Danuta Kami ń ska -Skarbnik Miasta

44

