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z dnia 31 siexpnia 2016 r.

w sprawie dodatk6w motywacyjnych dla dyrektor6w szk6I i przedszkoli prowadzonych
przez gmine Drawsko PomoI.Skie.

Na podstawie  §  7  ust.  2  Regulaminu  okreSlajapego  lvysokoS6  stawek  i  szczeg6Iowe
wanuld    przyznawania    nauczycielom    dodatk6w:     za    \vystug?    1atJ    mOtyWaCyjnegO,
funkcyjnego,  za  warunki  pracy  oraz  lvysokoS6  i  wanmki  w]placania  innych  skladnik6w
w)magrodzenia    w)mikajapych    ze    stosunku    pracy)     szczeg6Io\vy    spos6b     obliczania
w)magrodzenia   za   godziny   ponadw)miarowe   i   godziny   dorainych   zastepstw,   a  takze
lvysokoS6   nauczycielskiego    dodatku   mieszhaniowego    oraz    szczeg6Iowe    zasady   jego
przyznawania i w)placaria b?dapego  zalapzmikiem do uchwaly Nr XXIII/274/2009 Rady
Miejskiej   w   Drawsku  Pomorskim   z   dnia   26   1utego   2009   r.   w   sprawie  Regulaminu
okre51ajapego    `vysokoS6    stawek   i    szczeg6Iowe   warunki   przyznawania   nauczycielom
dodatk6w:  za lvysfug?  lat,  motywacyjnego,  funkeyjnego,  za warunld pracy  oraz  \vysokos,6
i wanmlri wyplacania i-ych skladhik6w w)magrodzenia w)mikajacych ze  stosunku pracyJ
szczeg61o\vy  spos6b   obliczania  \vynagrodzenia  za  godziny  ponadw)-iarowe  i  godziny
doraZnych  zastepstw,   a  takze  `vysokoS6  nauczycielskiego   dodathl  mieszkaniowego   oraz
szczeg6Iowe zasady jego przyznawania i \vyplacania @z. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 13, poz. 519; z 201 1 I. Nr 127, poz. 2309), zarzadzam co nastapuje:

§1. Ustala sic okreSlong niZej  \vysokoS6 dodatk6w motywacyjnych dla dyrektor6w szk6I
i przedsZkoli prowadzonych przez gmine Drawsko Pomorskie:

1)   Malgorzata   Zawiha   -   Dyrektor   Gimnazjum   w   Drawsku   Pomorsldm   -   34%
w)magrodzenia zasadriczego,

2)   Wiestawa IInatewicz - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Mielenku Drawsldm - 28%
\vynagrodzellia zasadniczego,

3)   Gra2)ma   Kapufcinska   -    Dyrektor    Szkoly    Podstawowej    w   Netnie    -    28%
lvynagrodzenia zasadniczego

4)   Lidia Sawka - Dyrektor PrzedsZkela w Drawsinl Pomorsldm - 30% l^TmagrOdZenia
zasadniczego

5)   Joanna  Szewczyk - Dyrektor  Szkely Podstawowej  w Drawsku  Pomorskim -  36%
lvynagrodzenia zasadniczego.

§2.   Dodatki motywaeyjne, o kt6rych mowa w i1, przyznaje sic na okres od  1  vIZefnia
2016 r. do 28 lutego 2017 I.

§3.  Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z chiem podjecia.
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