
UCHWAŁA NR XLIII/264/2022
RADY GMINY BARANOWO

z dnia 24 lutego 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. 6a oraz art. 91d 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 2021 r., poz. 1372), 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 uchwale Nr XIV/85/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 21 października 2019 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i  przedszkolach  prowadzonych  przez  Gminę  Baranowo  (Dziennik  Urzędowy  Województwa
Mazowieckiego z 2019 r.  poz. 12333), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 9 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:

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                   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 stycznia 2022 r.

                                                                                    


