
UCHWAŁA NR LII/314/2022 

RADY GMINY BARANOWO 

z dnia 29 listopada 2022 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Baranowo. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6 a i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 późn. zm.), po uzgodnieniu poniższej treści ze związkami 

zawodowymi, zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina 

Baranowo jest organem prowadzącym, uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Baranowo, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 

marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Baranowo (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego  

z 2009 r. Nr 84, poz. 2285), § 9 otrzymuje brzmienie: 

 

„Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 

dyrektora lub wicedyrektora szkoły (placówki) albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie 

szkoły (placówki) i zatwierdzone przez organ prowadzący szkołę oraz nauczyciela, któremu powierzono 

funkcję wychowawcy klasy, opiekuna stażu bądź mentora: 

 

Lp. Stanowisko kierownicze lub tytuł uprawniający 

do dodatku funkcyjnego 

 

Kwota w złotych 

(od-do) 

 

 

 

 

1 

1. Szkoły wszystkich typów: 

     1) dyrektor szkoły, liczącej: 

          - do 8 oddziałów 

          - od 9 – 16 oddziałów 

          - od 17 – 24 oddziałów 

      

 2) wicedyrektor szkoły 

 

 

           600 – 1.300 

           900 – 1.500 

        1.200 – 1.800 

 

           600 – 1.200 

2   Opiekun stażu/mentor                    100 

 

3 

Wychowawca klasy/nauczyciel opiekujący się 

oddziałem przedszkolnym w szkole/w przedszkolu 

 

                  300 

            ” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 roku. 

 

 

                                                                                     

 

 



UZASADNIENIE 

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730) zlikwidowano dwa stopnie awansu zawodowego – nauczyciela 

stażysty i nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel podejmujący pracę w szkole będzie odbywał 

przygotowanie do zawodu, w okresie którego otrzyma wsparcie mentora. Zadania mentora zostały 

określone w art. 9 ca ust. 12 ustawy Karta Nauczyciela i są porównywalne z zadaniami 

realizowanymi dotychczas przez opiekuna stażu. Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 

24 sierpnia 2022 r. zmieniającym 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. z 2022 

r., poz. 1798) do dodatku funkcyjnego zostali uprawnieni nauczyciele, którym powierzono funkcję 

mentora. Jednocześnie zachowano prawo do dnia 31 sierpnia 2027 r. do uzyskania dodatku 

funkcyjnego przez nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu. 

Po konsultacjach ze związkami zawodowymi proponuje się wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla 

nauczyciela za sprawowanie funkcji mentora w wysokości 100 zł. Powyższe zmiany będą 

obowiązywały od 1 września 2022 r. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) istnieje 

możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Przyjmuje się, że powyższe 

zmiany nie zostaną naruszone, jeżeli przepisy mające działać z mocą wsteczną nie wprowadzają 

obowiązków, a wsteczne przyznanie określonych uprawnień nie jest równoznaczne z pogorszeniem 

sytuacji podmiotów. 

Zmiany do regulaminu zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 

zgodnie z art. 30 ust. 6 a ustawy Karta Nauczyciela. 

 

 


