
UCHWAŁA Nr ...………………...

RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia …………….. 2022 r.

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  „Regulaminu  przyznawania  nauczycielom
dodatków  za  wysługę  lat,  funkcyjnego,  motywacyjnego,  za  warunki  pracy  oraz  sposobu
obliczania wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i  za godziny doraźnych zastępstw
oraz przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2022 r. poz. 559, 1005 i  1079) oraz art.30 ust.6 i  11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) uchwala się co
następuje:

§ 1.  W załączniku do uchwały nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 lipca 2019
r.  w sprawie  zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
funkcyjnego,  motywacyjnego,  za  warunki  pracy  oraz  sposobu  obliczania  wynagrodzenia  za
godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy” (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 4280)
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) nauczycielom – opiekunom stażu i mentorom”,
2) w  § 10 ust.  4 otrzymuje brzmienie: „4.  Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu i mentora

wynosi 100 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczytno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r.



Uzasadnienie

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych
ustaw (Dz.  U.  poz.  1730)  wprowadza  od  dnia  1  września  2022 r.  zmiany  w zakresie  awansu
zawodowego  nauczyciela,  w  tym  m.in.  tworzy  funkcję  mentora,  którego  zadaniem  będzie
wspieranie nauczyciela początkującego w procesie wdrażania do pracy w zawodzie. Zgodnie ze
zmienionym rozporządzeniem Ministra Edukacji i  Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie
wysokości  minimalnych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli,  ogólnych  warunków
przyznawania  dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia  za pracę  w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) mentorowi przysługuje dodatek funkcyjny.

Powyższe  zmiany  zobligowały  organy prowadzące  placówki  oświatowe  do  uwzględnienia
dodatku funkcyjnego dla mentora w regulaminach wynagradzania nauczycieli. W związku z tym,
iż mentorzy będą pełnić swoje funkcje od początku roku szkolnego 2022/2023, w uchwale należy
uwzględnić uprawnienia do dodatku funkcyjnego od 1 września 2022 r.

Termin wejścia w życie uchwały został określony zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1461), który stanowi, że przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu
wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli  zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu
na przeszkodzie.  


