PIERWSZY WICEPSUIEENI
1■AIASTA KATOWICE

Katowice, 4 wrze śnia 2014 r.

E.0012.15.2014

, 07iADY MIASTA KATOWICE
rE7,i-1

wPt. 2014 -09- 0 8
aRM

nowny Pan
Dariu Łyczko
Przewodnicz ą cy
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Katowice

Dot. wyci ą gu z protoko ł u posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu
15.07.2014 r. nr BR1VI.0012.1.7.2014.1_,B

W odpowiedzi na wniosek dot. po święcenia większej uwagi unijnym projektom
edukacyjnym koordynowanym przez Wydzia ł Edukacji oraz podj ęcia działań maj ących na
celu zwi ększenie realizacji tych projektów w przysz łej perspektywie finansowej Unii
Europejskiej informuj ę, iż szkoły i placówki o światowe informowane s ą na bieżąco
o wszystkich konkursach ogłaszanych przez Instytucj ę Pośredniczącą. Każdorazowo, podczas
narad i spotkań z dyrektorami katowickich placówek o światowych są oni zachęcani do
aplikowania o środki europejskie.
Istotnym narzędziem, służącym zwiększaniu aktywności dyrektorów w tym obszarze
jest równie ż nagroda Prezydenta Miasta, przyznawana nauczycielom za ich osi ągnięcia w
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opieku ńczej oraz realizacj ę innych zadań statutowych,
w oparciu o uchwałę Rady Miasta Katowice nr XXIII/491/12 z 30 maja 2012 r. Jednym z
kryteriów w niej okre ślonych, stanowi ących podstawę przyznania nagrody jest aktywno ść w
obszarze pozyskiwania środków europejskich i realizacji programów edukacyjnych.
Ponadto, dodatki motywacyjne, okre ślone Uchwałą nr XXXVII/777/09 Rady Miasta
Katowice z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określaj ącego wysoko ść oraz
szczegółowe warunki

przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia

zasadniczego, szczegó łowe warunki obliczania i wyp łacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród
i innych świadczeń wynikaj ących ze stosunku pracy, przyznawane są dyrektorom m.in.

za pozyskiwanie środków pozabudżetowych i zarządzanie szkołą, zapewniaj ące ciągły rozwój
i doskonalenie jakości jej pracy — tym samym, aktywno ść placówki w obszarze projektów
europejskich, przekłada się na poziom wynagrodzenia jej dyrektora.
W opinii Wydziału Edukacji, świadomość korzyści wynikaj ących z udziału
w europejskich projektach, zarówno tych dotycz ących rozwoju kompetencji uczniów
i nauczycieli, jak i przedsi ęwzięć inwestycyjnych oraz ich wp ływu na podnoszenie jako ści
pracy szkół i placówek oświatowych jest wysoka, co znajduje odzwierciedlenie w ilo ści
placówek aplikuj ących o środki europejskie.
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