
UCHWAŁA NR XLIII/317/2022 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 30 września 2022 r. 

o zmianie uchwały w sprawie  regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych 

składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Rozdrażew 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 30 ust.6, 6a i art. 34a oraz art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/28/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, wprowadza się 
następującą zmianę: W Rozdziale III § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4 określa się następujące stawki dodatku funkcyjnego: 

1) wysokość stawki dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkołach podstawowych, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w publicznych 
przedszkolach ustala się w wysokości 300 zł miesięcznie, 

2) wysokość stawki dodatku funkcyjnego za opiekuna stażu ustala się w wysokości 70 zł miesięcznie, 

3) wysokość stawki dodatku funkcyjnego za sprawowanie funkcji „mentora” - opieki nad 
nauczycielem odbywającym przygotowanie do zawodu 70 zł miesięcznie”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego                   
z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie 

 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r . o zmianie ustawy - Karta 

Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2022 r. poz. 1730) oraz Rozporządzenia Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.1798) 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, zachodzi potrzeba zmiany uchwały Nr IV/28/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w 

sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników 

wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Rozdrażew, art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), zobowiązuje organ prowadzący będący 

jednostką samorządu terytorialnego, do wprowadzenia regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach w uzgodnieniu ze 

związkami zawodowymi. Dodatkowo ustawa Karta Nauczyciela wprowadza od 1 września 2022 r. 

stanowisko mentora, do tego momentu nie funkcjonowało w jednostkach oświatowych, a które zostało 

dodane do katalogu nauczycieli, którzy są uprawnieni do dodatku funkcyjnego. Zgodnie z art. 91d pkt. 

1 wyżej wymienionej ustawy kompetencje organu prowadzącego określone w art. 30 ust. 6 wykonuje 

rada gminy. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa 

Polskiego    w Krotoszynie.  

 

 

 

 Wójt Gminy 

  

 mgr Mariusz Dymarski 
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