
UCHWAŁA X/88/2019
RADY GMINY SKOROSZYCE

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników 
wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Skoroszyce

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245 z 2019 r. poz. 730, 1287) w związku z art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 czerwca 
2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) po 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

Ustala się dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulamin określający wysokość 
stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skoroszyce, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.

§ 3. 

Traci moc uchwała nr XXVII/131/09  Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2009 r.,  Nr 27 poz. 462) oraz uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 
30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/131/09 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 marca 
2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 2809).

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skoroszyce

Henryk Sokołowski
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REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELA

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Skoroszyce.

2. Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:

1) dodatku motywacyjnego,

2) dodatku funkcyjnego,

3) dodatku za wysługę lat,

4) dodatku za warunki pracy,

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

6) nagród ze specjalnego funduszu nagród.

§ 2. 

Ilekroć w Regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.);

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę 
w dniu wolnym od pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.);

3) organie prowadzącym placówkę oświatową - rozumie się przez to Gminę Skoroszyce;

4) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, zespół szkolno-przedszkolny, zespół 
szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoroszyce;

5) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły;

6) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach 
i szkołach, zespołach szkolno-przedszkolnych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Skoroszyce;

Rozdział 2.
Dodatek motywacyjny

§ 3. 

Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 
6 rozporządzenia oraz wysokości i na warunkach, i zasadach określonych w Rozdziale II Regulaminu.

§ 4. 

W budżecie gminy, w planie wydatków finansowych, zabezpiecza się środki na wypłatę dodatku 
motywacyjnego w wysokości co najmniej 6% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty mającego 
tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne, w przeliczeniu na etat nauczyciela.
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§ 5. 

1. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi bez względu na jego stopień awansu 
zawodowego, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zatrudniającej go szkole, 
jeżeli nauczyciel wyróżnił się szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi lub 
opiekuńczymi, osiągnął wysoką jakość świadczonej pracy oraz wykazał się zaangażowaniem w realizację zajęć 
i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć szkolnych, samokształceniem i doskonaleniem 
zawodowym.

2. Dodatek motywacyjny jest częścią wynagrodzenia nauczyciela, wicedyrektora i dyrektora szkoły zależną 
od jakości i wyników jego pracy, i ma charakter uznaniowy.

§ 6. 

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, a także wicedyrektora, w wysokości 2% - 25% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela stażysty, mającego tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne, może być 
przyznany nauczycielowi, który wykonał poniższe działania (wysokość przyznanego dodatku uzależniona jest 
od stopnia realizacji poszczególnych zadań, których liczbę i jakość oceni dyrektor):

1) diagnozował, analizował i właściwie dokumentował efekty własnej pracy, a wnioski wykorzystywał 
w dalszej pracy;

2) prawidłowo realizował zadania z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej potwierdzone 
odpowiednią dokumentacją;

3) realizował szkolne projekty dydaktyczno-wychowawcze;

4) brał udział w spotkaniach metodycznych i współpracował z doradcą metodycznym, a zdobytą wiedzę 
i umiejętności wykorzystywał w codziennej pracy;

5) uczestniczył w WDN;

6) prowadził zajęcia szkoleniowe i zajęcia otwarte dla nauczycieli;

7) podejmował działania wychowawcze zmierzające do pozytywnych zmian zachowaniai postaw uczniów;

8) efektywnie współpracował z rodzicami;

9) angażował rodziców do działań na rzecz klasy lub szkoły, prowadził lub organizował psychoedukację 
rodziców;

10) aktywnie włączał się w realizację kalendarza imprez i uroczystości szkolnych;

11) aktywnie uczestniczył w pracach zespołów zadaniowych;

12) terminowo wywiązywał się z innych zadań wskazanych do realizacji przez organ prowadzący/dyrektora 
szkoły;

13) przygotowywał wychowanków i uczniów do konkursów, przeglądów, zawodów;

14) jego wychowankowie osiągnęli pierwsze do trzeciego miejsca w przeglądach konkursach, zawodach lub 
innych formach reprezentowania przedszkola lub szkoły na etapie co najmniej gminnym;

15) stosował lub stosuje własne programy autorskie, innowacje (zatwierdzone przez radę pedagogiczną);

16) organizował imprezy o szerszym zasięgu niż imprezy szkolne/przedszkolne: akademie, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, pokazy artystyczne dzieci i młodzieży, zawody itp.;

17) publikował swoje artykuły dotyczące edukacji na specjalistycznych łamach prasy wojewódzkiej lub 
ogólnopolskiej lub/i stronach internetowych;

18) wzbogacał własny warsztat pracy;

19) podnosił swoje kwalifikacje (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, dokształcanie na odległość);

20) opracował projekty dydaktyczne i inne wdrażane w szkole - samodzielnie  lub we współpracy z innymi 
nauczycielami;

21) pozyskiwał środki finansowe na rzecz poprawy bazy wyposażenia szkoły (np. poprzez granty, projekty);
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22) współpracował z organizacjami i instytucjami zapewniającymi uczniowi prawidłowy rozwój 
psychofizyczny;

23) promował szkołę w środowisku lokalnym, na terenie województwa, kraju poprzez środki masowego 
przekazu i opracowania, np. biuletyny i inne;

24) był opiekunem praktykantów;

25) dbał o właściwe stosunki międzyludzkie;

26) dbał o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń 
szkolnych;

27) podejmował inne działania wpływające w znaczący sposób na jakość pracy;

28) podejmował działania na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym.

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora w wysokości 20% - 80% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
stażysty, mającego tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne, może być przyznany dyrektorowi, który 
wykonał poniższe działania (wysokość przyznanego dodatku uzależniona jest od stopnia realizacji 
poszczególnych zadań, których liczbę i jakość oceni Wójt Gminy):

1) bardzo dobrze organizował proces dydaktyczno-wychowawczy w szkole;

2) pozyskiwał środki na rachunek dochodów własnych szkoły;

3) zapewnił bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły;

4) promował szkołę w środowisku lokalnym poprzez udział w uroczystościach lokalnych o charakterze 
patriotyczno - kulturalnym, które wpisują się w życie społeczneśrodowiska lokalnego. Ponadto, wykazanie 
się promocją w środkach masowego przekazu i opracowaniach szkolnych, np. biuletyny i inne;

5) prawidłowo zarządzał powierzonym mieniem szkoły;

6) terminowo sporządzał projekt planu finansowego szkoły i przedstawiał go organowi prowadzącemu;

7) wydatkował środki w ramach zatwierdzonego planu finansowego, zgodnie z potrzebami szkoły;

8) prawidłowo realizował postanowienia ustawy o zamówieniach publicznych;

9) prowadził politykę kadrową zgodnie z potrzebami szkoły;

10) dbał o bazę szkoły i jej wyposażenie z uwzględnieniem potrzeb uczniów;

11) zapewniał środki dydaktyczne umożliwiające realizację przyjętych programów, w tym programów 
nauczania, w szczególności z uwzględnieniem dostępu do komputerów, Internetu i odpowiedniego 
oprogramowania;

12) terminowo wywiązywał się z innych zadań wskazanych do realizacji przez organ prowadzący;

13) podejmował inne działania wpływające w znaczący sposób na jakość pracy szkoły;

a) współpracował ze środowiskiem lokalnym.

§ 7. 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 
12 miesięcy, uwzględniając przy tym osiągnięcia nauczyciela i dyrektora w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym przyznanie dodatku.

2. Ustalenia indywidualnej wysokości dodatku motywacyjnego dokonuje się w formie pisemnej.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela lub wicedyrektora ustala dyrektor szkoły po 
uwzględnieniu poziomu spełniania warunków, o których mowa w § 6, ust. 1, a dla dyrektora Wójt po 
uwzględnieniu poziomu spełniania warunków, o których mowa w § 6, ust. 2.

4. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej szkole dodatek motywacyjny przyznaje się po upływie 
okresu umożliwiającego ocenę osiąganych wyników pracy. Okres ten nie może być krótszy niż 6 miesięcy.
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5. Odpis pisma o przyznaniu dodatku motywacyjnego i jego wysokości przechowywany jest w aktach 
osobowych nauczyciela.

Rozdział 3.
Dodatek funkcyjny

§ 8. 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko 
kierownicze przewidziane w statucie placówki oświatowej, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 5% 
do 70% otrzymywanego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje, również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora  lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.

3. Dodatek funkcyjny, w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły, przysługuje wicedyrektorowi lub 
nauczycielowi zastępującemu dyrektora od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia 
miesiąca, od tego dnia.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły, dyrektora pełniącego obowiązki dyrektora szkoły 
i nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy Skoroszyce.

5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora ustala dyrektor szkoły.

6. Ustalając wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora lub wicedyrektora, uwzględnia się:

1) liczbę pracowników jednostki oświatowej w przeliczeniu na etaty;

2) liczbę uczniów i liczbę oddziałów w jednostce oświatowej;

3) strukturę organizacyjną jednostki oświatowej.

§ 9. 

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe funkcje przysługuje dodatek funkcyjny z tym, że nauczycielowi, 
któremu powierzono funkcję:

1) wychowawstwa klasy w wysokości 300 zł.;

2) opiekuna oddziału przedszkolnego, w wysokości 300 zł;

3) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 100,00 złotych, za każdego nauczyciela powierzonego 
opiece.

2. Prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 1 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, od 
tego dnia.

Rozdział 4.
Dodatek za wysługę lat

§ 10. 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych  
w art. 33 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela i w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 
nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiłoby w ciągu 
miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca.
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3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie 
oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności 
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje 
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy

§ 11. 

1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu 
dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela oraz § 8 i 9 rozporządzenia i na 
warunkach określonych w regulaminie.

2. Wysokość dodatku wynosi:

1) 20% wynagrodzenia zasadniczego - za pracę w warunkach określonych w § 8 rozporządzenia,

2) 20% wynagrodzenia zasadniczego - za pracę w warunkach określonych w § 9 rozporządzenia.

3. Dodatek za warunki pracy przysługuje proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin, w warunkach 
określonych w ust. 1.

4. Dodatek przysługuje za okres faktycznego wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1 oraz w okresie 
nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego i są 
wypłacane z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

5. W razie zbiegu prawa do dodatków, o których mowa ust. 1 nauczycielowi przysługuje każdy z tych 
dodatków.

6. Dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach przyznaje dla nauczyciela dyrektor, a dla 
dyrektora Wójt Gminy Skoroszyce.

Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 12. 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana 
w warunkach uprawniających do dodatku, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin, ustalonego zgodnie z art. 42 i 42a ustawy.

2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy, 
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć 
krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Do godzin ponadwymiarowych zalicza się także zajęcia realizowane przez nauczyciela w dni ustawowo 
wolne od pracy.

4. Liczba godzin ponadwymiarowych nie może być większa niż liczba godzin przydzielona  w planie 
organizacyjnym.

5. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, za 
zrealizowane godziny przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

6. Dyrektor sporządza wykaz faktycznie odbytych godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych 
zastępstw i przedstawia je organowi prowadzącemu.

Rozdział 7.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 13. 

1. Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, za ich osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze, stanowiącego 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli:
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1) 30% tego funduszu przeznacza się na nagrody Wójta;

2) 70% tego funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora.

2. Nagroda Wójta nie może być wyższa niż stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
dyplomowanego i nie może być niższa niż 50% wymienionego wynagrodzenia.

3. Nagroda Dyrektora nie może być wyższa niż 60% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
dyplomowanego i nie może być niższa niż 25% wymienionego wynagrodzenia.

4. Z wnioskiem o nagrodę Wójta występuje:

1) dyrektor - dla nauczyciela zatrudnionego w placówce oświatowej, po zaopiniowaniu przez Radę 
Pedagogiczną;

2) kierownik GZEASiP lub Rada Pedagogiczna - dla dyrektora placówki oświatowej.

5. Nagrodę Dyrektora przyznaje dyrektor po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. Nagroda Dyrektora 
może być przyznana przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej.

6. Wzór wniosku o przyznanie nagrody Wójta stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

7. Nagrody, o których mowa w pkt 1, przyznaje się w terminie do dnia 14 października - z okazji Dnia 
Komisji Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana 
w innym terminie.

§ 14. 

Nagrodę Wójta może otrzymać nauczyciel posiadający wyróżniającą ocenę pracy po przepracowaniu co 
najmniej 3 lat, a nagrodę dyrektora może otrzymać nauczyciel posiadający co najmniej dobrą ocenę pracy po 
przepracowaniu co najmniej 1 roku.

§ 15. 

Nagrodę może otrzymać nauczyciel, który wyróżnia się swoimi osiągnięciami w pracy dydaktyczno-
wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej oraz za realizację innych statutowych zadań placówki, a w 
szczególności gdy spełnia co najmniej 6 z wymienionych niżej kryteriów:

1) aktywnie uczestniczy w życiu placówki, między innymi organizując imprezy kulturalne dla rodziców 
i środowiska, wycieczki i wyjazdy połączone z udziałem w spektaklach teatralnych, koncertach 
i spotkaniach z ciekawymi ludźmi,

2) podejmuje działania dydaktyczno-wychowawcze wykraczające poza zakres przydzielonych mu 
obowiązków,

3) na bieżąco współpracuje z rodzicami rozwiązując z nimi w razie potrzeby problemy wychowawcze,

4) prowadzi zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w nauce, aktywnie działa na rzecz uczniów 
potrzebujących tej pomocy,

5) pracuje z uczniami uzdolnionymi, a tym samym osiąga efekty w przygotowaniu ich do konkursów 
przedmiotowych,

6) systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe,

7) stale udoskonala swoją pracę pedagogiczną i wychowawczą,

8) promuje swoją szkołę w środowisku, gminie, powiecie i województwie,

9) dba o porządek i estetykę powierzonych mu pomieszczeń, środków dydaktycznych oraz urządzeń 
szkolnych,

10) współpracuje z samorządem gminy oraz organizacjami pożytku publicznego działającymi na rzecz 
oświaty,

11) organizuje i prowadzi letni bądź zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

12) opracowuje i upowszechnia własne doświadczenia pedagogiczne w postaci autorskich programów,

Id: CF58BCC9-602C-409D-A083-573BA0D2CD54. Podpisany Strona 7



13) wzorowo realizuje zajęcia dydaktyczne, co znajduje swoje potwierdzenie w ocenach organu nadzoru 
pedagogicznego.

§ 16. 

Nauczyciele, którym powierzono funkcje dyrektorów mogą otrzymać nagrodę za wyróżniającą pracę oraz 
osiągnięcia w kierowanej przez siebie placówce oświatowej, a w szczególności za:

1) osiąganie przez placówkę dobrych wyników edukacyjnych potwierdzonych ocenami uzyskanymi przez 
uczniów na sprawdzianach i egzaminach przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną,

2) racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami finansowymi z budżetu gminy, przestrzeganie 
obowiązującej dyscypliny finansów publicznych oraz pozyskiwanie na rzecz placówki dodatkowych 
środków,

3) należyte i terminowe wywiązywanie się wobec organu prowadzącego placówki z obowiązków, 
w szczególności z zakresu przekazywania informacji i sporządzania opracowań statystycznych,

4) tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających doskonaleniu zawodowemu nauczycieli,

5) szczególną dbałość o utrzymanie estetyki pomieszczeń placówki i porządku wokół niej oraz realizowanie 
wymaganych inwestycji i remontów w tych placówkach,

6) racjonalne planowanie pracy placówki oraz stwarzanie sprzyjających warunków na rzecz realizacji przez 
nauczycieli zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych placówki,

7) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez system wewnętrznego monitoringu jakości pracy placówki,

8) przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym,

9) rozwiązywanie problemów społecznych i wychowawczych.
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