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lnterpelacja w sprawie dodatk6w funkcyjnych za wychowawstwo w dla
nauczycieli przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych

Nowelizacja Karty Nauczyciela, wprowadzajqca zmiany od 01.09.2019, stanowi, ze wysokosc
minimalnego dodatku funkcyjnego za wychowawstwo wynosi 300 zt brutto. Ustawodawca niestety
nie ujql w nowelizacji doSc znacznej grupy nauczycieli przedszkoli i oddzialow przedszkolnych,
klorzy sprawujq podobne funkcje. Rozporzqdzenie potwierdza natomiast, ze w/w nauczyciele majq
prawo do dodatku funkcyjnego za wychowawstwo. W naszej Gminie wysokoSc tego dodafliu
wynosi 20 zl. W klasach tzw. ,,zerowych" i oddzialach przedszkolnych w szkoiach podstawowych
nauczyciele wypeiniajq takie same zadaniajak nauczyciele wychowawcy szkol podstawowych. Sq
zobligowani m.in. do:

- prowadzenia pracy wychowawczo - dydaktycznej zgodnie
ponoszenia odpowiedzialnoSci za jej jakoS

- prowadzenia dokumentacji dydaktycznej, nt L

- sporzqdzania diagnozy na poczqtku i koncu roku szkolnego,

z obowiqzujEcymi programami,

- badania gotowo6ci szkolnej,

- organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej i prowadzenia stosownej dokumentacji,
m.in. opracowanie opinii do poradni psychologiczno - pedagogicznej,

- do pisania planow wychowawczych,

- inicjowania i organizowania imprez o charakterze wychowawczo - dydaktycznym, kulturalnym
rekreacyjno - sportowym,

- organizowania zebran z rodzicami i podejmowania wspolpracy na roanych plaszczyznach,

- sporzqdzania sprawozdari z pracy wychowawczej,

- do pracy w ferie, pomiqdzy Swiqtami, w Wigilig, Sylwestra orazw podczas wakacji (w odroznieniu

- do pracy w ramach pensum 22 goJrZlH]
- bycia odpowiedzialnym za2ycie, zdrowie ibezpieczenstwo dziecipodczas pobytu w przedszkolu
i pozajego terenem w czasie wycieczek, spacerow itp.



Powyzsza analiza pokazuje, ze obowiqzki nauczyciela wychowawcy w klasach ,,zerowych" i w
oddzialach przedszkolnych nie ro2niq siq od obowiqzkow nauczycieli wychowawcow w szkolach
podstawowych.

Zgodnie z wlw ustawq samorzqdy mogq decydowac o wysokosci dodatku za wychowawstwo dla
nauczycieli przedszkoli. Dlatego, w imieniu tej grupy nauczycieli, prosze o adekwatne zwiqkszenie
wysokoSci dodatku za wychowawstwo.

Z powazaniem
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