
UCHWAŁA NR LIII / 276 / 2022 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/66/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 września 2019 r. w sprawie 
Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz 

szczegółowe warunki ich obliczania i wypłacania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm..), art. 30 ust. 6,              w związku z art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.      z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu   z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 416 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W Regulaminie określającym wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli 
oraz szczegółowe warunki ich obliczania i wypłacania, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XI/66/2019 
Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków 
i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich obliczania i wypłacania, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 9 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) opiekuna stażu lub mentora”; 

2) § 9 ust. 4, w tabeli nr 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Opiekun stażu lub mentor – kwota – 50,00 zł.”; 

3) § 9 ust. 7, ust. 11 i ust. 12 otrzymują brzmienie: 

„7. Wysokość dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu lub mentora oraz wychowawcy klasy (oddziału 
przedszkolnego) w wysokości określonej tabelą przyznaje dyrektor szkoły.”. 

„11. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu lub mentora przysługuje za 
każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi. Dodatek ten przyznaje się na 
okres odbywania stażu przez nauczyciela oraz                 w przypadku przedłużenia okresu stażu, na 
okres tego przedłużenia. ”. 

„12.   Opiekun stażu lub mentor traci prawo do dodatku w przypadku: 

1) przerwania stażu przez nauczyciela, 

2) zaprzestania odbywania stażu przez nauczyciela, 

3) ustania jego stosunku pracy lub nauczyciela odbywającego staż, 

4) odwołania go z innych przyczyn.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Szczytniki. 
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§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Augustyniak 
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UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr LIII / 276 / 2022 
RADY GMINY SZCZYTNIKI 

 
z dnia 9 listopada 2022 roku 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/66/2019 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 września 

2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników 
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich obliczania i wypłacania. 
 
 
              Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych 
innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) wprowadziła od 1 września 2022 r. nowy system 
awansu zawodowego nauczycieli. Zapisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli stażystów i 
nauczycieli kontraktowych zastąpione zostały nauczycielami początkującymi, którzy odbywać będą 
przygotowanie do zawodu nauczyciela. Ustawa zmieniająca wprowadziła jednocześnie dla 
dyrektora przedszkola, szkoły, placówki obowiązek przydzielenia nauczycielowi odbywającemu 
przygotowanie do zawodu – mentora, dla którego należy ustalić wysokość dodatku funkcyjnego.  
 W projekcie uchwały zawarty został zapis uwzględniający ww. obowiązek. Ponadto wysokość 
dodatku dla mentora określona została na poziomie takim samym jak dla opiekuna stażu. Projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez organizację związkową zrzeszającą nauczycieli z 
terenu gminy Szczytniki  
 W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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