
 
 

UCHWAŁA NR XLIV/269/2022 

RADY GMINY BARANOWO 

z dnia 25 marca 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 i 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 2022 r., poz. 559), 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: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

” 
§ 2. 

 
Uchyla się uchwałę Rady Gminy Baranowo Nr XLIII/264/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.  
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Baranowo 
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego rocznik 2022, poz. 
2487 z dnia 7 marca 2022 r. 

 

 

 

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 



 

 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 
 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 
 
 
 
                                                                                     
 

  



UZASADNIENIE: 
 
Dotychczas obowiązującym aktem prawnym regulującym wynagradzanie nauczycieli jest 

uchwała 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). Były do niej wprowadzane zmiany, które polegały m. in. na wykreśleniu już nie 

obowiązującego dodatku mieszkaniowego oraz podniesieniu dodatku za wychowawstwo klasy.  

 

Wysokość dodatku funkcyjnego, jaki obecnie otrzymują dyrektorzy szkół obowiązuje od 

dnia 1 stycznia 2009 r. Od tego momentu, znacząco wzrosło wynagrodzenie zasadnicze 

nauczycieli, wzrosło minimalne wynagrodzenie pracowników, wzrosła średnia krajowa,  

a dodatek funkcyjny dla dyrektorów placówek oświatowych wciąż pozostawał na tym samym 

poziomie.  

Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności Rada Gminy Baranowo postanowiła wnieść 

zmiany do uchwały Rady Gminy Baranowo Nr XXIX/171/2009 z dnia 25 marca 2009 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Baranowo i zmienić tabelę podwyższającą stawki 

dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych. Zmiany zaproponowane  

w projekcie uchwały są pozytywnie zaopiniowane przez obydwa związki zawodowe, działające  

w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy.  
 

Tabela proponowanych zmian przedstawia się następująco: 

W nawiasach przedstawiono kwoty dotychczas obowiązujące. 

 

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     (300 – 700) 
      900 – 1.500     (400 – 900) 

      1.200 – 1.800     (500 – 1.100) 
 

 
           600 – 1.200     (200 – 600) 

2   Opiekun stażu                    100 

 

3 
Wychowawca klasy/nauczyciel 
opiekujący się oddziałem 

przedszkolnym w szkole/ w przedszkolu 

 

                  300 

 

Biorąc pod uwagę wysoki stopień inflacji oraz fakt, iż dodatki funkcyjne nie były zmieniane od 

roku 2009, Rada Gminy proponuje, aby zmiany, o których mowa weszły w życie z dniem 1 

stycznia bieżącego roku.  

 


