
ZARZl\DZENIE Nr 3 12019 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

w sprawie wyplaty jcdnorazowego dodatku uzupelniaj~cego dla nauczycieli: stazyst6w 

zatrudnionych w plac6wkach oswiatowych na terenie gminy Sochocin w 2018 roku 

Na podstawie art. 30 a oraz 91 d pkt 2 ustaVv'Y z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

( Oz. U. z 2018 r. pOZ. 967 ze zm .) oraz na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r.( Oz. U. Nr 6 poz. 35 ze zm.) w sprawie sposobu 

opracowywania sprawozdania z wysokosci srednich wynagrodzer'l nauczycieli na 

poszczegolnych stopniach awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przez jednostki 

samorzqdu terytorialnego zarzqdza siy, co nastypuje: 

§ 1.1. W zwiqzku z przeprowadzonq analizq poniesionych wydatk6w w 2018 roku na 

wynagrodzenia w sktadnikach wskazanych wart. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela przyjmuje siy 

sprawozdanie z vv'Ysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach 

awansu zawodowego w szkotach prowadzonych przez gmil1y Sochocin, stanowiqcy za1qcznik 

Nrl. 

2. Ustalam kwotE; roznicy , 0 kt6rej mowa wart. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela dla nauczycieli stazyst6w w wysokosci 2537,78 zlotych. 

3. Przyjmuje siy wartose sumy osobistych stawek "Sj" wynagrodzel'l nauczycieli stazyst6w 

ustalonq proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w wysokosci 3600,85 dla nauczycieli 

stazystow okreslonq w tabeli stanowiqcej za1qcznik Nr 2. 

4. Ustala siy wysokosc jednorazowego dodatku uzupelniajqcego dla nauczycieli stazyst6w, 

ustalonq proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w wysokosci okreslonej w tabeli stanowiqcej 

za1qczniki Nr 2. 

§ 2. Zobowiqzuje siy Dyrektor6w plac6wek oswiatowych gminy Sochocin do 

dokonania wyplaty jednorazowego dodatku uzupelniajqcego w ustawowo przewidzianym 

terminie. 

§ 3. Wykonanie zarzqdzenia pOWlerza Sly Dyrektorom plac6wek oswiatowych gminy 

Sochocin. 
§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Gm. Sochocin 
Nazwa jednostki samorzqdu teryiorialnego 

Sprawozdanie z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli na poszczegolnych stopniach awansu zawodowego 
w szkolach prowadzonych przez jednostk~ samorzejdu terytorialnego 

Nazwa wojewodztwa mazowieckie 
Nazwa powiatu plonski 

Nazwa gminYI SOCHOCIN 

kod TERYT 
WK 
14 I PK 

20 
GK 
11 

GT 
2 

od dnia 1 stycznia od dnia 1 kwietnia 
do dnia 31 marca (81) do dnia 31 grudnia (82) 

ROk pocllegaj'lcy analizie : 2018 
Liczba miesi~cy obowi'lzywania w 
roku pocllegaj'lcym analizie kwoty 

bazowej B1 
3 

kwota bazowa 
(zgod nie z us law'! budzetow'l na rok
I podlegaj'lcyanalizie) 

2752,92 I 2900,20 

Srednioroczna liczba etat6w Suma iloczyn6wII ustalana dla ok resow sredniorocznej liczby etatowI Srednie wynagrodzenie obowiqzywania i srednich wynagrodzen, 0 
Wydatki ponies ione w rokuI Wskazniki 

poszczegolnych kwot kt6rych mowa wart. 30 ust.I na wynagrodzenia w1 okreslone w bazowych Kwota roznicyStopnie awansu 3 Karty Nauczyciela , 
- skladnikach wskazanych wLp_ 1 art. 30 ust. 3 --

zawodowego ustalonych dla okres6w- Iod dnia art. 30 ust.1 KartyKarty od dniaod dnia I obowiqzywa niaod dniaI 1 kwietnia do NauczycielaI Nauczyciela 1 kwietnia do1 stycznia do I poszczeg61nych kwot1 stycznia dodnia 31 
dnia 31dnia 31 marcaI bazowychdnia 31 marcagrudnia 
grudnia 

n x (kO! "I( kol 6) + (12-<1) I( (kol 5 x ko l 7)1 (kol 9 - kol. 8)(koI3xB1) (kol. 3 x B2)I 
1 2 3 10984 i 5 6 I 7I 
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Agnieszka Wisniewska- Kierownik Wydzia/u 
Kadr, Oswiaty i Spraw Organizacyjnych 

(data sporzqdzenia) i~~~b~~~~r~~d~~j~~i(irJl i~. ~;;~i~k~,~t~~~~i~k~» 

1 Osoba, kl6ra faktycznie sporzqdzila sprawozdanie . 

' Przedslawiciel organu prowadzqcego w rozumieniu art . 91d pkl2 Ka rty Nauczyciela 

n - liczba mlesi~cy obowiqzywania w roku podlegajqcym analizie kwoty bazoweJ B1 

12-n - liczba miesi~cy obowiqzywania w roku podlegajqcym analizie kwoly bazowej B2 
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Wartosc iloczynu wynagrodzell nauczycieli statystow okrdlonego w art.30a Karty Nauczyciela - Wi 

Wi 1-3 2,63 x 2752,92 z1.= 7240,18 x 3 m-cy=21 720,54 Wi4-1 2 J, J9x 2900.20z1= 3451,24x9m-c 

= 31 06 I , 14 zl. 

I Wi - 52781,68 - 50243,90= 2537,78 zl 

SporzCjdzita: Agnieszka Wisniewska - Kierownik Wydziatu Kadr, Oswiaty i Spraw Organizacyjnych --


