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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z póź. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1762 z późn. zm.),  uchwala się co  następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/322/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Wołczyn , wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:        

„2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji opiekuna stażu lub mentora;”; 

2) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:        

„1. Wicedyrektorom, kierownikom świetlic, wychowawcom, oraz nauczycielom sprawującym funkcje 
opiekuna stażu lub mentora, wysokość dodatku funkcyjnego ustala i przyznaje dyrektor zespołu szkół, 
szkoły lub przedszkola.”; 

3) w § 16 w ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie:        

„c) funkcję opiekuna stażu lub mentora w wysokości 3,5% kwoty bazowej określanej corocznie dla 
nauczycieli w ustawie budżetowej. Dodatek funkcyjny przysługuje opiekunowi stażu lub mentorowi 
w podanej wysokości za sprawowanie opieki nad każdym nauczycielem odbywającym staż – nie więcej 
niż dwoma i na okres odbywania stażu na awans zawodowy. Dodatek za czas sprawowania funkcji 
opiekuna stażu lub mentora nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu przez nauczyciela, 
nad którym pełniono opiekę. Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem rozpoczęcia kontynuacji 
stażu przez nauczyciela podlegającego opiece,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 3. Uchwała ma zastosowanie począwszy od roku szkolnego 2022/2023. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
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Uzasadnienie 

Projekt uchwały jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela, który 
obliguje Radę Miejską między innymi do określenia w drodze uchwały wysokości stawek dodatków 
funkcyjnych dla nauczycieli. 

W stosunku do obowiązującej dotychczas uchwały wprowadzono zapis w, którym ustala się wysokość 
dodatku funkcyjnego dla utworzonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania 
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. poz. 1798 z 2022 r.) funkcji nauczyciela mentora. 
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