
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
ul. gen. UH Sikorskiego 10

41-~26() SLAWKÓW
REGON 271513732

Zarzadzenie Nr 5/09
Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Slawkowie

z dnia 10 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych
zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu w Slawkowie

Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedno Dz.U. z
1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o
pracownikach samo- rzadowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458) i rozporzadzenia Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzadowych (Dz.U. Nr
50, poz. 398) - w stosunku do pracowników nie bedacych nauczycielami zwanych dalej
niepedagogicznymi.

zarzadzam, co nastepuje:

§1.
Ustala sie Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w

Miejskim Przedszkolu w Slawkowie jak w zalaczniku do zarzadzenia.

§ 2.
Zarzadzenie obowiazuje wszystkich pracowników niepedagogicznych Miejskiego

Przedszko la.

§ 3.
Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie dwóch tygodni od daty podpisania.

§ 4.

Traci moc Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Przedszkola w Slawkowie z
dnia 30 sierpnia 2000 r.

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola

w Sl1;N..~A't'J.emgr Dorb~~'1Wa~hera



M\EJSKIE PRZED~ZKOLE
ul gen. Wl Sikorskle<;>o 10

'41-260 SLAWKOW
REGON 27'1513732

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych
w Miejskim Przedszkolu w Slawkowie

41-260 Slawków ul. Gen. Wl. Sikorskiego 10

Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala sie na podstawie art. 772 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedno Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na

podstawie:

- art. 39 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (Dz. U
Nr 223, poz. 1458), rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorzadowych (Dz. U Nr 50, poz. 398) - w stosunku do
pracowników nie bedacych nauczycielami, zwanych dalej pracownikami niepedagogicznymi;

L Postanowienia ogólne

§l

1. Regulamin ustala warunki wynagradzania za prace i przyznawania innych swiadczen
zwiazanych z praca, jak równiez tryb wyplaty wynagrodzenia za wykonana prace.

2.Ponadto w stosunku do pracowników niepedagogicznych regulamin ustalajac warunki
wynagradzania okresla maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, warunki przyznawania
oraz warunki i sposób wyplacania premii i nagród innych niz nagroda jubileuszowa oraz warunki
i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.

3.Ponadto w stosunku do pracowników niepedagogicznych regulamin ustala wymagania
kwalifikacyjne niezbedne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

IL Szczególowe warunki wynagradzania pracowników niepedagogicznych, w tym maksymalny
poziom wynagrodzenia zasadniczego, warunki przyznawania oraz warunki i sposób wyplacania

premii i nagród innych niz nagroda jubileuszowa, warunki i sposób przyznawania dodatku
funkcyjnego i dodatku specjalnego oraz wymagania kwalifikacyjne niezbedne do wykonywania

pracy na poszczególnych stanowiskach pracy

§2

1. Pracownikowi niepedagogicznemu przysluguje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego
stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz ilosci ijakosci wykonywanej pracy.
2. Pracownikowi niepedagogicznemu zatrudnionemu w niepelnym wymiarze czasu pracy
przysluguje wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy okreslonego w
umowie o prace.
3. Pracownikowi niepedagogicznemu z tytulu zatrudnienia przysluguja nastepujace skladniki
wynagrodzenia za prace:

1) wynagrodzenie zasadnicze, a ponadto:
a) dodatek za wieloletnia prace,

4. Pracownikowi niepedagogicznemu przysluguja inne swiadczenia zwiazane z zatrudnieniem:
1) nagrodajubileuszowa,
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne,
3) jednorazowa odprawa pieniezna w zwiazku z przejsciem na emeryture lub rente w tytulu
niezdolnosci do pracy,
4) wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego,
5) ekwiwalent pieniezny za niewykorzystany urlop,
6) swiadczenia za okres czasowej niezdolnosci do pracy.
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5. Pracownikowi z tytulu zatrudnienia moze byc przyznany, jako skladnik wynagrodzenia za prace:
J) dodatekJunkcyjny,
2) dodatek specjalny.

6. Pracownikowi niepedagogicznemu moga byc przyznane inne swiadczenia ZWlazane z
zatrudnieniem:

J) nagroda,
2) premia regulaminowa.

7. Rodzinie zmarlego pracownika niepedagogicznego przysluguje odprawa posmiertna okreslana
na warunkach i w wysokosci wynikajacej z art. 93 Kodeksu pracy.

§3

J. Miesieczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika niepedagogicznego okrdla sie w umowie o
prace stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji.
2. Miesieczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika niepedagogicznego zatrudnionego w pelnym
wymiarze czasu pracy nie moze byc nizsze od minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego
dla pracowników samorzadowych zatrudnionych na podstawie umowy o prace okreslonego w
zalaczniku nr J w cze,~ci B do rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorzadowych.
3. Stawki minimalnego i maksymalnego miesiecznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace okresla tabela
stanowiaca za/licznik nr 1do regulaminu.
4. Pracownik niepedagogiczny otrzymuje wynagrodzenie netto po potraceniu kwot okreslonych w
ust. 5, 6 i 7.

5. Pracownikowi niepedagogicznemu potraca sie skladki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe,
chorobowe i zdrowotne wedlug przepisów o ubezpieczeniach !'polecznych i powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym.
6. Po odliczeniu naleznosci okrdlonych w ust. 5 oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób

fizycznych podlegaja potraceniu naleznosci okreslone wart. 87 Kodeksie pracy.
7. Naleznosci inne niz wymienione w ust. 5 i 6 moga byc potracane z wynagrodzenia pracownika
niepedagogicznego tylko za jego zgoda wyrazona na pismie.
8. Wyplata wynagrodzenia za prace nastepuje w jÓrmie i na zasadach okreslonych w regulaminie
pracy obowiazujacym w placówce.

§4

J. Pracownikowi niepedagogicznemu przysluguje dodatek za wieloletnia prace ustalany na
zasadach okreslonych w ustawie o pracownikach samorzadowych i wyplacany wedlug zasad
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia J 8 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorzadowych.

2. Dodatek za wieloletnia prace przysluguje po 5 latach pracy w wysokosci wynoszacej 5%
miesiecznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o l % za kazdy dalszy rok pracy
az do osiagniecia 20% miesiecznego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek za wieloletnia prace wyplacanyjest w terminie wyplaty wynagrodzenia:

J) poczawszy od pierwszego dnia miesiaca kalendarzowego nastepujacego po miesiacu, w
którym pracownik nabyl prawo do dodatku lub wyzszej stawki dodatku, jezeli nabycie
prawa nastapilo w ciagu miesiaca;

2) za dany miesiac, jezeli nabycie prawa do dodatku lub wyzszej stawki dodatku nastapilo
pierwszego dnia miesiaca.

4. Dodatek za wieloletnia prace przysluguje pracownikowi za dni, za które otrzymuje
wynagrodzenie, oraz za dni nieobecno!'(ci w pracy z powodu niezdolnosci do pracy wskutek
choroby albo koniecznosci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym czlonkiem
rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytulu zasilek z ubezpieczenia spolecznego.



:§ 5

l. Pracownikowi niepedagogicznemu przysluguje nagroda jubileuszowa w wysokosci ustalanej i
wyplacanej na zasadach okreslonych w ustawie o pracownikach samorzadowych oraz w

rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorzadowych.
2. Pracownikowi niepedagogicznemu nagroda jubileuszowa przysluguje w wysokosci:

1) 75 % wynagrodzenia miesiecznego - po 20 latach pracy,
2) 100 % wynagrodzenia miesiecznego - po 25 latach pracy,
3) 150 % wynagrodzenia miesiecznego - po 30 latach pracy,
4) 200 % wynagrodzenia miesiecznego - po 35 latach pracy,
5) 300 % wynagrodzenia miesiecznego - po 40 latach pracy,
6) 400 % wynagrodzenia miesiecznego - po 45 latach pracy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, oblzcza sie wedlug zasad obowiazujacych przy
ustalaniu ekwiwalentu pienieznego za urlop wypoczynkowy.
4. Do okresów pracy uprawniajacych do nagrody jubzleuszowej wlzcza sie wszystkie poprzednio
zakonczone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jezelz z mocy odrebnych przepisów podlegaja
one wliczeniu do okresu pracy, od którego zaleza uprawnienia pracownicze.
5. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubzleuszowej w dniu uplywu okresu uprawniajacego do
tej nagrody.
6. Jezelz w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa
do nagrody jubzleuszowejjest udokumentowanie przez pracownika prawa do tej nagrody.
7. Nagroda jubzleuszowa przysluguje w dniu nabycia przez pracownika prawa do tej nagrody, a
wyplata nastepuje w terminie najblizszej wypiaty wynagrodzenia za prace.
8. W razie ustania stosunku pracy w zwiazku z przejsciem a rente z tytulu niezdolno!':ci do pracy
lub emeryture, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niz 12
miesiecy, nagrode te wyplaca sie w dniu rozwiazania stosunku pracy.
9.Podstawe oblzczenia nagrody jubzleuszowej stanowi wynagrodzenie przyslugujace pracownikowi
w dniu nabycia prawa do nagrody, a jezelz dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie
przyslugujace mu w dniu jej wypiat y.

§6

l. W zwiazku z przej.~ciem na emeryture lub rente z tytulu niezdolnosci do pracy pracownikowi
niepedagogicznemu przysluguje jednorazowa odprawa w wysokosci ustalanej i wyplacanej na
zasadach okrdlonych w ustawie o pracownikach samorzadowych oraz w rozporzadzeniu Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzadowych.
2. Jednorazowa odprawa, o której mowa w ust. 1przysluguje w wysokosci:

l) dwumiesiecznego wynagrodzenia - po 10 latach pracy,
2) trzymiesiecznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy,
3) szesciomiesiecznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, oblzcza sie wedlug zasad obowiazujacych przy
ustalaniu ekwiwalentu pienieznego za urlop wypoczynkowy.
4. Do okresów pracy uprawniajacych do jednorazowej odprawy w zwiazku z przejsciem na
emeryture lub rente z tytulu niezdolnosci do pracy wlzcza sie wszystkie poprzednio zakonczone
okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jezeli z mocy odrebnych przepisów podlegaja one wlzczeniu
do okresu pracy, od którego zaleza uprawnienia pracownicze.
5. Jednorazowa odprawa, o której mowa w ust. l wyplacana jest w dniu ustania stosunku pracy.
6. Pracownik niepedagogiczny, który otrzymal odprawe nie moze ponownie nabyc do niej prawa.



§7

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysluguje pracownikowi niepedagogicznemu w wysokosci
ustalanej i wyplacanej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 l'. o
dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budzetowej (Dz. U Nr 160,
poz. 1080, ze zm.).

§8

l. Z tytulu okresowego zwiekszenia obowiazków sluzbowych lub powierzenia dodatkowych zadan
pracownikowi niepedagogicznemu moze byc przyznany dodatek specjalny w wysokosci do 40%
przyslugujacego mu wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
2. Dodatek specjalny moze byc przyznany sie na czas okreslony nie dluzszy nizjeden rok.
3. Dyrektor placówki decydl~je o przyznaniu pracownikowi niepedagogicznemu dodatku
specjalnego, o okresie, najaki dodatek ma zostac przyznany oraz ojego wysokosci.
4. Dodatek specjalny wyplacany jest równoczdnie z wynagrodzeniem pracownika
niepedagogicznego, z tym, ze:

l) jezeli nabycie prawa do dodatku specjalnego nastapilo pierwszego dnia miesiaca,
dodatek ten przysluguje za ten miesiac;
2) jezeli nabycie prawa do dodatku 5pecjalnego nastapilo w ciagu miesiaca dodatek ten
przysluguje poczawszy od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu,
w którym pracownik nabyl prawo do niego.

5. Pracownikowi niepedagogicznemu nie przyslug~je roszczenie o wyplate dodatku 5pecjalnego,
chyba, ze zostal mu on przyznany zgodnie z ust. 3.

§9

l. Pracownikowi niepedagogicznemu, który ma szczególne osiagniecia w pracy zawodowej,
wzorowo wypelnia powierzone mu zadania, wykaz~je szczególna dbalosc o mienie placówki,
przejawia inicjatywe w pracy oraz podnosi kwal(fikacje zawodowe zgodnie z potrzebami placówki
moze byc przyznana nagroda wg kryteriów stanowiacych za/acznik nr 2 do regulaminu.

2. Wysokosc nagrody jest okreslana kazdorazowo w indywidualnej decyzji dyrektora placówki
przyznajacej pracownikowi nagrode. Pracownik potwierdza swoim podpisem chec przyjecia w/w
nagrody.

3. Pracownikowi nie przysluguje roszczenie o wyplate nagrody, chyba, ze zostala mu przyznana
zgodnie z ust. 2.

4. W ramach ,{:rodkówna wynagrodzenia tworzy sie fundusz nagród w wysokosci l % planowanego
osobowego funduszu plac.

5. Fundusz nagród moze byc podwyzszony przez dyrektora placówki w ramach srodków
posiadanych na wynagrodzenia osobowe.

:§ 10

l. Pracownikowi niepedagogicznemu moze byc przyznana premia regulaminowa, :nvana dalej
premia w wysokosci do 20% wynagrodzenia zasadniczego miesiecznie.
2. W ramach posiadanych ,{:rodków na wynagrodzenia osobowe tworzy sie fimdusz premiowy w
wysoko,{:ci do 20% srodków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze pracowników, z
przeznaczeniem na premie dla pracowników.

3. Niewykorzystane srodki premiowe mozna przeznaczyc na podwyzszenie premii (maksymalnie do
100% wynagrodzenia zasadniczego pracownika).



4. Premia nie wykorzystana w danym miesiacu z powodu jej obnizenia lub pozbawienia
pracownika moze byc przydzielona innemu pracownikowi w danym lub nastepnych miesiacach
roku kalendarzowego, ze szczególnym uwzglednieniem pracownika zastepujacego nieobecnych.
5. O przyznaniu pracownikowi premii w okreslonej wysokosci, pozbawieniu jej lub zmniejszeniu
decyduje dyrektor placówki.
6. Premia moze byc przyznawana w okresach miesiecznych lub kwartalnych i wyplacana w
okresie wypiaty wynagrodzenia.
7. Warunkiem przyznania premii i ustalenia jej wysokosci jest:

l) staranne i terminowe wykonywanie obowiazków,
2) przestrzeganie obowiazujacych przepisów zwiazanych z bezpieczenstwem i higiena
pracy, dyscyplina, porzadkiem oraz zarzadzen wewnetrznych ustalonych przez Dyrektora
placówki,
3) dobra organizacja czasu pracy, operatywnosc.

8. Dyrektor placówki nie przyznaje pracownikowi premii czesciowo badz calkowicie za:
l) nieusprawiedliwienie nieobecnosci w pracy,
2) niewykonywanie badz niewlasciwe wykonywanie zadan nalezacych do pracownika oraz

dodatkowo zleconych przez dyrektora,
3) wymierzenie pracownikowi kary porzadkowej,
4) nieprzestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bhp.

§11

l. Pracownikowi niepedagogicznemu za prace wykonywana na polecenie przelozonego w
godzinach nadliczbowych przysluguje, wedlug jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym
samym wymiarze, z tym ze wolny czas, na wniosek pracownika, moze byc udzielony w okresie
bezposrednio poprzedzajacym urlop wypoczynkowy lub po jego zakonczeniu.

2. Stawke godzinowa wynagrodzenia zasadniczego wynikajacego z osobistego zaszeregowania,
okreslonego stawka miesieczna, ustala sie dzielac miesieczna stawke wynagrodzenia pracownika
niepedagogicznego przez liczbe godzin pracy przypadajacych do przepracowania w danym
mIesIacu.

§12

Wynagrodzenie za czas niezdolno.§ci do pracy przysluguje pracownikowi niepedagogicznemu na
podstawie i zasadach okrdlonych wart. 92 Kodeksu pracy.

l. Do podstawy ustalenia wynagrodzenia i zasilku za czas choroby oraz zasilku
macierzynskiego wchodza nastepujace skladniki wynagrodzenia:
a) stawka wynagrodzenia zasadniczego
b) dodatek 5pecjalny
c) premie
d) nagrody i inne skladniki wynagrodzenia przyslugujace za okresy roczne, w wysokosci

stanowiacej 1/12 kwoty.
2. Za okres pobierania swiadczen chorobowych tj. wynagrodzenia z tytulu choroby i zasilków

z ubezpieczenia spolecznego oraz zasilku macierzynskiego zmniejszeniu podlegaja 
wysokosc stawki zasadniczej pracownika oraz ponizsze dodatki:
a) dodatek specjalny
b) premie
c) inne stanowiace podstawe naliczenia wynagrodzenia i zasilków za czas choroby i zasilku

macierzynskiego.

3. Dodatek za wysluge lat nie jest wliczany do podstawy zasilku chorobowego, ani zasilku



macierzynskiego. Dodatek ten wyplaca sie w pelnej wysokosci, za wyjatkiem, ze czesc
tego dodatku przypadajaca za dni nieobecnosci z tytulu choroby i macierzynstwa jest
proporcjonalnie pomniejszana do ilo,~cidni nieobecnosci i ta czesc nie stanowi podstawy
do naliczenia skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne.

§13

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi niepedagogicznemu przyslugL!je wynagrodzenie
liczone wedlug zasad okreslonych w powszechnie obowiazL!jacych przepisach prawa pracy

§ 14

l. W przypadku niewykorzystania przyslugujacego urlopu w calosci lub w czesci z powodu
rozwiazania lub wygasniecia stosunku pracy pracownikowi przysluguje ekwiwalent pieniezny

2. Ekwiwalent pieniezny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ustala sie i wyplaca wedlug
zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r.
w 5prawie szczególowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu pienieznego
za urlop (Dz. U Nr 2 poz. 14, ze zm.).

§' 15

Ustala sie wykaz stanowisk, w tym stanowisk pomocniczych i obslugi, minimalne wymagania
kwal~fikacyjne niezbedne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, warunki i
sposób wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na podstawie umowy o
prace w brzmieniu stanowiacym zalacznik nr 3 do regulaminu.

III. Postanowienia koncowe

§ 16

l. W sprawach nie uregulowanych regulaminem stosuje sie przepisy Kodeksu pracy, aktów
wykonawczych do Kodeksu pracy oraz pozostalych przepisów prawa pracy

2. Regulamin zostal uzgodniony z dzialajaca w placówce zakladowa organizacja :nl'iazkowa.

3. Wszelkie zmiany regulaminu nastepowac beda w drodze aneksu, w trybie wlasciwym dla jego
przyjecia.

3. Regulamin podaje sie do wiadomosci kazdego przyjmowanego do pracy pracownika, a
zapoznanie sie z jego trescia pracownik potwierdza pisemnym oswiadczeniem.

4. Regulamin wchodzi w zycie z dniem 24 kwietnia 20091' , tj. po uplywie 2 tygodni, od dnia
podania go do wiadomo,\~cipracowników, w sposób przyjety u pracodawcy



Zalacznik nr 1

Stawki minimalnego i maksymalnego miesiecznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla
pracownikÓw niepedagogicznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

Zalacznik nr 2

Kryteria przyznawania nagrÓd dyrektora dla pracownikÓw administracji i obslugi.

Zalacznik nr 3

Wykaz stanowisk, w tym stanowisk pomocniczych i obslugi, minimalne wymagania kwalifikacyjne
niezbedne do wykonywania pracy na poszczegÓlnych stanowiskach, warunki i 5posÓb
wynagradzania pracownikÓw niepedagogicznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
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MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
u\. gen. W! Sikorskie<;J0 10

41-260 SlAWKOW
REGON 271513732 Zalacznik nr ]

Stawki minimalnego i maksymalnego miesiecznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego
dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

Kategoria zaszeregowania

I
II
III

IV
V
VI

VII

VIII

IX
X
XI
XII

XIII

XIV
XV
XVI

XVII

XV III

XIX

Minimalna kwota w

zlotych
1.100
1.120
1.140
1.160
1.180
1.200
1.220
1.240
1.260
1.280
1.300
1.350
1.400
1.450
1.500
1.550
1.600
1.650
1.700

Maksymalna kwota w
zlotych
1 600
1 700
1 800
1 900
2000
2 100
2 150
2200
2250
2300
2350
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3 100

14
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Zalacznik nr 2

Kryteria przyznawania nagrody dyrektora dla pracowników administracji i obslugi
Miejskiego Przedszkola w Slawkowie.

Nagrode dyrektora przyznaje sie pracownikowi, który spelnia co najmniej 3 podane ponizej
kryteria.

I.Rzetelne i terminowe wykonywanie Zadall..

2.Wykazywanie wlasnej inicjatywy w realizacji przydzielonych obowiazków.

3.Szczególnie staranny sposób prowadzenia dokumentacji.

4.Sumienne i sprawne wykonywanie dodatkowych polecen dyrektora zwiazanych z wykonywana
praca.

5.Wyrózniajaca dbalosc o powierzony sprzet, srodki i materialy.

6.Zyczliwy stosunek do dzieci, wspólpracowników i interesantów.

7.Dazenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola

w Slil'tfI~2.Y'iemgr DolifrcivMachera
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Zalacznik nr 3

Wykaz stanowisk, w tym stanowisk pomocniczych i obslugi, minimalne wymagania
kwalifikacyjne niezbedne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, warunki

i sposób wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na podstawie
umowy o prace.

Lp. Stanowisko Minimalny poziomMinimalne wymagania kwalifikacyjne
wynagrodzen ia zasadniczego

Wyksztalcenie orazStaz pracy
umiejetnosci zawodowe

(w latach)
1.

Pomoc nauczyciela VIpodstawowe -

2.

Intendent VSrednie 1

Zasadnicze zawodowe

2

3.

Konserwator VSrednie zawodowe -

Zasadnicze zawodowe i

-
odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

4.

Wozny IIPodstawowe -

5.

Kucharz VSrednie zawodowe -

Zasadnicze zawodowe i

-
odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

6.

Pomoc kuchenna IVZasadnicze zaeodowe -

Podstawowe

-

DYREKTOR
Miejskiego Przedszkola

w Sla;(1~Axyjemgr Doro~tfM~'!;hera
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Zalacznik nr 3

Wykaz stanowisk, w tym stanowisk pomocniczych i obslugi, minimalne wymagania
kwalifikacyjne niezbedne do wykonywania pracy na poszczególne stanowiska, warunki i
sposób wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na podstawie
umowy o prace.

Lp. stanowiskoMinimalny poziomMinimalne wymagania
wynagrodzenia

kwalifikacje
zasadniczego

Wyksztalcenie

oraz

Staz

umiejetnosci
pracy

zawodowe
(w

latach)1
2 345

1.
Pomoc nauczycielaVIPodstawowe

oraz posiadanieumiejetnosciumozliwiajacychwykonywanieczynnosci2.

IntendentVSrednie I)

ogólne lub inne ospecjalnosciumozliwiajacejwykonywanie zadanna stanowisku

Zasadnicze

zawodowe iodpowiedniewyszkolenie wzawodzie orazposiadanieumiejetnosciumozliwiajacychwykonywanieczynnosci
3.

KonserwatorVSrednie
zawodowe l)ogólne lub inne o



specJalnoscl

umozliwiajacejwykonywanie zadanna stanowisku

Zasadnicze

zawodowe iodpowiedniewyszkolenie wzawodzie
4.

WoznyIIPodstawowe

oraz posiadanieumiejetnosciumozliwiajacychwykonywanieczynnosci5.
KucharzV

Sredniezawodowe')ogólne lub inne ospecjalnosciumozliwiajacejwykonywanie zadanna stanowisku

Zasadnicze

zawodowe iodpowiedniewyszkolenie wzawodzie6.
Pomoc kuchennaIV

Zasadniczezawodowei odpowiedniewyszkolenie wzawodzie orazposiadanieumiejetnosciumozliwiajacychwykonywanieczynnosci
Podstawowe
oraz posiadanieumiejetnosciumozliwiajacych



wykonywanie
czynnosci7.

PomocIIISredniel)

administracyj no

ogólne lub inne o

biurowa

specjalnosci

umozliwiajacejwykonywanie zadanna stanowisku

I)Srednie O profilu ogólnym, lub zawodowym umozliwiajacym wykonywanie zadan na
stanowisku ,a w odniesieniu do stanowisk urzedowych i kierowniczych stanowisk
urzedniczych i stanowisk pomocniczych stosownie do opisu stanowiska.



MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
41-260 Slawków, ul Gen.wl.Sikorskiego 10

REGON 271513732 Zalacznik nr 3

Wykaz stanowisk, w tym stanowisk pomocniczych i obslugi, minimalne wymagania
kwalifikacyjne niezbedne do wykonywania pracy na poszczególne stanowiska, warunki i
sposób wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na podstawie
umowy o prace.

Lp. stanowiskoMinimalny poziomMinimalne wymagania
wynagrodzenia

kwalifikacje
zasadniczego

Wyksztalcenie

oraz

Staz

umiejetnosci
pracy

zawodowe
(w

latach)1

2 345
1.

Pomoc nauczycielaVIPodstawowe

oraz posiadanieumiejetnosciumozliwiajacychwykonywanieczynnosci2.
IntendentVSrednie I)

ogólne lub inne ospecjalnosciumozliwiajacejwykonywanie zadanna stanowisku

Zasadnicze

zawodowe iodpowiedniewyszkolenie wzawodzie orazposiadanieumiejetnosciumozliwiajacychwykonywanieczynnosci
3.

KonserwatorVSrednie
zawodowe I)ogólne lub inne o



specJalnoscl

umozliwiajacejwykonywanie zadanna stanowisku

Zasadnicze

zawodowe iodpowiedniewyszkolenie wzawodzie
4.

WoznyIIPodstawowe

oraz posiadanieumiejetnosciumozliwiajacychwykonywanieczynnosci5.
KucharzV

Sredniezawodowe])ogólne lub inne ospecjalnosciumozliwiajacejwykonywanie zadanna stanowisku

Zasadnicze

zawodowe iodpowiedniewyszkolenie wzawodzie6.
Pomoc kuchennaIV

Zasadniczezawodowei odpowiedniewyszkolenie wzawodzie orazposiadanieumiejetnosciumozli wiaj acychwykonywanieczynnosci
Podstawowe
oraz posiadanieumiejetnosciumozliwiajacych



wykonywanie
czynnosci7.

PomocIIISrednie1)

administracyjno

ogólne lub inne o

biurowa

specjalnosci

umozliwiajacejwykonywanie zadanna stanowisku

l)Srednie O profilu ogólnym, lub zawodowym umozliwiajacym wykonywanie zadan na
stanowisku ,a w odniesieniu do stanowisk urzedowych i kierowniczych stanowisk
urzedniczych i stanowisk pomocniczych stosownie do opisu stanowiska.

Dyrektor
Miejskiego Przedszkola

w Slawkowie
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