
Zarządzenie N, Q!!... nrnt
\Yó.ita Grniny' ry cnie rr'oszolvie

z tlnia 03 lutego 20111'.

łv sprałvie przedłożenia region*lne.i izbie obrachunkon'e.j, Radzie (inlirry,

dlrcktoronl szkó| prr;łvatlzon.vch przcz gminę Gniewoszów orirz zlviązkolvi
zalł'odorvenru zrzeszającego rrauczycieli sprarvozdania za 20tr0r' z w_Ysokości
śrcdnich lvy'' rragrotlzcil niruczvcicli n:ł poszczególnych stopniach awansu
zalvodorvego lv szkołach i piacólvkach prolvadzonvcb przez gminę Gnielvoszórv z
ulvzglętl n leni cm lvysłr kości krvoć1'' różn icv

Na poclstzrrvie arJ. 30a ust. 5 ustarvl,' z dnia 2a] stvcznia i98fr. Kiirta
Naucz-vciela (tekst _jednolity: Dz. L,. z 2006r. Nr 97 poz. {>74 z poż'n. z'tł.) oraz
Rozporząr1zerria N.{irristra l_ldu1racji Narodorvej z dtria 13 stycznia f 010l'. rł' .l1u'liti ie
sposobu opracłlrłyivania spl'alrłlzdania z rł'ysokości śr'edniclr rł'1,'lrag:'odzeli

naucz;''cicli na poszczególn1''ch stopniac1r a\l'ansu zirr,vorlolvego \ł szkołach
pror'vadzon1'ch przez .jedrrostki samoi'ządu ter},1oria1r-iegc (Dz.Lr. Nr' 6, poz. 351

zlrządzltll'l co l lll5l ę|]tlj e:

ii

Prze<lkłar'lam Regionalnej izbie Obraclrunkorł'ej rł, \ĄiaLszarvie _ Zespół rv
Radomitr. I{łrcizie Gnin1' lv Gn ielvclsztll.vie' Dvrektorolrr: lespołlr Szkolllo
Przedszkolnego rł. {inięrvoszorł,ie; I]ublicznego 6i'o1ąz,jurn rr' (il ier.vtlsz..lrt it':

Publiczrrej Szki:iy Podstau'orvej rv W-vsokim Ko]e: Prrb]iczlrej Szkoły' Pocistarr ortej lr'

_Bor'ku, Zlviązkor,vi Narrczycielstrr'a Po1skicgo Z(} Zarz-ąd Oddziału r.ł, Kozienicach:

- sprawozciarrie za 20 i0r. z w'vsokości średnic1r 11,y;lagt"clr1ze ń naucz1.'cieii nir

poszcze gólilycli stopr-riach a1vansu zar.vociorvego rv szkołach i placór'l'liach
prolvaclztln1.'ch pr:zez gminq Gniew.<lszilrv z rrrvzględll ieniem lv;''sokości k'"ł'tl!1,'

rłiżni cy stanorviące załączni k d o n ii-i cj sze grl zal ządzenta.
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'Zarząclztnie rvclrodzi lv z],cie z dlrietrr pocljęcia.
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Rok podleaający enalizie: (zqodiri!
rok

.ególnye ł! stepn
?ąd{' t8ryte''ie'y

Kwota baŻowa
) Ż usiawą buczelov'/e' ł
]cdlegający anaJizie)

;eh awarlsa! eawodsw
go

od dnia 1 stycznie
do dnia 31 sierpnla (

za{ączt']ik l1r 2

w szkołach

ad dnia 1 wrŻeśnia do dnia 31

a

Lp. Stopnie avvansu
:awodoy/eg<)

W5kaźniki
określołe w
art. 30 ust. 3

'{ańyNaucu yciela

Śre.ln;e wynagrodzenie

Średnłoroczna licŻŁ'a Glatów
u$talana d'a okresów

o']owiązywania poszczególnych
kwol bązowych

surna iloczynów
średniorocziej liczby etató,'" i

średnich wynagrodzeń, o
którycŁ mowa w ań' 3s ust. 3
Kańy Na.Jczyciele, ustalonycl]
dla okresów o L}owiąu y\'ła !': ia

posrc2ególnvch kwot
bazorlych

8x(kol. 4x koi.6)+4x(koi.5xkoi.7)

Wydatr{i poni€sione w fokt'!
na wyłaglodze.ia w

skł*dnikach wskazanych w
ań' 30 ust.1 Kańy

na cryciela

Klvota rożnicy

(ko!. I - kol. 8)

od dnia
1 stycŻnia do

Cnia 31 sierpnie

{kol. 3 x Li1)

od dnie
1 wześnia do

dnia 31 Srudnia

(kol. 3 x 82)

od dnia
1 stycznia dc dnia

31 sierpnia

od dnia
1 w.ześnia do dnia

31 grudnia

2 3 4 5 (; 7 B g 10
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