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BTJEERffiSTRZA BEEAWSKA P®RECRSKEEGO
a dnia 29 iFTZefria 2017 r.

w sprawie d®datk6w m®f§7WaeyjEEyefi diEa diyreEL®F6w szk6E i pFZediSZkeEi pr®wadz®nyeH

przez grminS DFaeWSke P®rm®E®Skfie®

Na p®dstawie  §  6 ust.  1-4 Regularminu okFeflajapcego lvysokof£  stawek i szszeg5E®we
warunki    przyznawania    nauczycielorm    dodatk6w:    za    lvysEugg    Eat,    mti!tywacyjnego,
funke5ijnegO,  Za  Warunki  Pracy  ®raZ  iaySOkOf5  i  warunki  lvypEacaria  irmysh  skEadriifew
iayfiagrodzenia    lxpffiikajapeysfi    ze    stesuffirfu    pracy3     SacZeg6leiay    spes6b    ofo#czaria
ivynagrodzenia  za   godziny  ponadivymiarowe   i   godziny   dorainyck  zastgpstw,   a  tak2e
laysokofi£   nauczycielskiego   dodatku   mieszkariowego   oraz   szczeg6*owe   zasady   jego
przyznawaria  i  ingapEacania  bgdapego  zatapznikierm  do  uefiwafy  Nr  ELVI/3 19/2017  Rady
Miejskiej  w  Drawsku  Pormorskim  a  dflia  31   sierpnia  2017  I.  w  sprawie  okre31enia  dla
flanczycieli    poszczeg61nysfi    stopfli    awansu   zawodowego    zathldnionycfi   w   szkedacfi
i  przedszkolaeh  prowadzonycfi  przez  gming  Drawsko  Pomorskie  w  drodze  reguEaminu:
laysokefci  stawek d®datk6w za iaysZugg  lad, rmotywacyjnego, funkeyjnego oraz za waruffiki
praey oraz szczeg5Eoiaycfi warmnk6w przyzmania tych dedatk6w, szczeg6foiaych warunk6w
obliczania  i  vyypiacania iRr5magrOdZeria  Za  gOdZiny  POnachaymiaroWe  i  g®driny  dOraZnysfi
zastgpstw  oraz  laysokoSci  fianczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego  offaz  szczeg6i®wycfi
zasad jego przyznawaria i iRryPIacaria @z. Urz. Woj. Zachodfliopomorskiego a 2017r. poz.
3757), zarzadzam co mastgpuje:

§1. Ustala sis okreflonap nizej laysokof6 dodatk6w rmotywacyjnycH dla dyrektor6w szk6Z
i przedszkoli prowadzonycfi przez grming Drawsko Pomorskie :

1)   Malgorzata Zaw#a - Dyrektor Szk®fty Podstawowej Nr 2 w Drawsku Porm®FSkirm -
3fl% iaymagrodzeflia zasadniczego,

2)   Wiesfrawa Hflatewicz - Dyrektor SzkoEy Podstawowej w Mieleffiku Drawskirm - 28%
inynagrodzeflia zasadinczego,

3)  Matgorzata   Zdrojewska   -   Dyrektor    Szkofty   Podstawowej    w   NStflie   -   9%
lFTmagrOdZemia ZELSadmiCZegO

4)  Lidia Sawka - Dyrektor Przedszkola w Drawsku Pomorskim - 30% iaynagrodzenia
gas adniczego

5)   Joanfla  Szewczyk - Dyrektor  Szkofy Podstawowej  Nr  1  w Drawsku Pomorskirm -
3 6% 1vyflagrOdZenia ZaSadfliCZegO.

§2.   Dodatki rmotywas5(jne, a ktchryCh mSWa W §1, przyzflaje sis na ®kres ®d  1  vFTZe5nia
2017 I. do 28 lutego 2018 r.

§3.  Zarzapdzenie wcfiodzi w ZyGie a dniem 30 vIZefria 2017r.


