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Pomorskie Stowarzyszenie
„Nasze Środowisko”

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie
wynagrodzeń nauczycieli przedstawiam następujące dane:
1. Ilu

nauczycieli

z podziałem

na

w

2018

roku

nauczyciela

wypracowało

dyplomowanego,

średnioroczne
mianowanego,

ilości

etatów

kontraktowego,

stażystę?
W 2018 roku 1572,67 nauczycieli wypracowało średnioroczne ilości etatów (1402,19
etatu) z podziałem na:
•

nauczyciele stażyści

- średnioroczna ilość osób – 45,93
•

nauczyciele kontraktowi

- średnioroczna ilość osób – 152,87
•

nauczyciele mianowani

- średnioroczna ilość osób – 219,19
•

nauczyciele dyplomowani

- średnioroczna ilość osób – 1154,68
W związku z tym, że część nauczycieli nie przepracowała całego roku kalendarzowego
lub zmieniała stopień awansu zawodowego w ciągu roku, podane ilości osób
przedstawiono w ujęciu średniorocznym.
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Przykłady:
1 Stażysta zatrudniony od września do grudnia 2018 roku jest wykazany jako 0,33
osoby.
2. Jeśli nauczyciel w 2018 roku uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego od września
2018 roku to jest ujęty w grupie nauczycieli mianowanych jako 0,67 osoby i w grupie
nauczycieli dyplomowanych jako 0,33 osoby.
2. Czy oprócz subwencji Miasto Słupsk otrzymało jeszcze jakieś dochody na
realizację wydatków oświatowych, czy pokrycie różnicy 76 mln pochodzi wyłącznie
z dochodów własnych Miasta? Jeśli istnieją inne dochody prosimy o podanie kwoty
oraz źródła dochodów.
Miasto Słupsk poza subwencją oświatową w kwocie 122 918 852,00 zł otrzymało
w 2018 roku na realizację zadań oświatowych następujące dochody:
•

0,4% rezerwy subwencji oświatowej (doposażenie w pomoce dydaktyczne,

doposażenie świetlicy szkolnej, doposażenie nowych pomieszczeń do nauki, wzrost
zadań szkolnych i pozaszkolnych) - 590 189 zł,
•

dotację przedszkolną - 3 303 070 zł,

•

dotację na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym - 700 864,91 zł,

•

dotację z Budżetu Państwa na programy rządowe (Narodowy Program Rozwoju

Czytelnictwa, Aktywna Tablica, Za życiem, Niepodległa, Wyprawka szkolna) 504 239,39 zł,
•

dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień

(nauka religii uczniów z innych gmin, pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin,
teoretyczna nauka zawodu uczniów innych powiatów) - 1 869 709,88 zł,
•

zwroty niewykorzystanych dotacji za lata ubiegłe z jednostek niepublicznych -

211 945,71 zł,
•

dochody jednostek oświatowych (wynajem, dzierżawa, opłaty od rodziców za

wyżywienie i pobyt w przedszkolach, internatach, sprzedaż usług i produktów) 5 899 236,53 zł,
•

dotacje

państwa

na

zadania

zlecone

(zakup

podręczników

i

materiałów

ćwiczeniowych do szkół oraz składki zdrowotne uczniów nie objętych ubezpieczeniem
z innych tytułów) - 846 878,67 zł,
•

dotacje z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na realizację projektów unijnych

w jednostkach oświatowych - 6 889 599,36 zł.
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3. Ilu nauczycieli obecnie w 2019 roku przebywa na urlopie dla poratowania
zdrowia, jaka jest przewidywana kwota wydatków z tego tytułu? Czy Miasto Słupsk
skorzystało z prawa odwołania się od wydanego zaświadczenia lekarskiego? Dlaczego
Miasto Słupsk nie skorzystało z prawa odwołania się od wydanego zaświadczenia
lekarskiego w 2018 roku?
W 2019 roku na urlopie dla poratowania zdrowia przebywa 46 nauczycieli.
Przewiduje się, że Miasto Słupsk poniesie z tego tytułu wydatki ok. 1 604 585,88 zł
(wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń płatne przez pracodawcę).
Miasto Słupsk jako organ prowadzący nie skorzystało z prawa odwołania się od
wydanego zaświadczenia lekarskiego. Na mocy art. 73 ust. 10d ustawy z dnia 26 stycznia
1986 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245) kompetencje w tym
zakresie należą do dyrektora szkoły.
4. Czy oprócz wymienionych 66 dni roboczych wolnych są jeszcze inne dni wolne
np. dni dyrektorskie lub inne, jeśli tak prosimy o podanie rodzaju oraz liczby tych
dni?
Zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji
roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318) dyrektor szkoły może,
w danym roku szkolnym, ustalić, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dodatkowe
dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze od 6 do 10 dni
w zależności od typu szkoły. Wymienione dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych mogą być ustalone w dni egzaminów zewnętrznych, egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w dni świąt religijnych niebędących dniami
wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych
kościołów lub związków wyznaniowych, a także w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione
organizacją szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
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