
UCHWAŁA NR XLVII/438/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 14 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XIV/125/2019 Rady Gminy Santok z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Santok 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1762 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 559 ze zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Santok, uchwala się co następuje 

§ 1. W uchwale Nr XIV/125/2019 Rady Gminy Santok z dnia 30 września 2019 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. §1 pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„szkole - rozumie się przez to zespół szkolno-przedszkolny, szkołę, przedszkole oraz oddział 
przedszkolny przy szkole podstawowej, prowadzone przez gminę Santok.”. 

2. §7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne 
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, jak również pełniącym funkcje: wychowawcy 
klasy, nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, mentora, doradcy metodycznego lub 
nauczyciela konsultanta przysługuje dodatek funkcyjny, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zbiegu 
prawa do dodatku przysługuje prawo do jednego dodatku funkcyjnego.”. 

3. §7  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Dodatki funkcyjne dla nauczycieli, w tym dodatek dla mentora, dodatek dla wychowawcy klasy (tj. 
dodatek za wychowawstwo), dodatek dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym 
przyznaje dyrektor.”. 

4. § 7. pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

10. Określa się następujące stawki dodatku funkcyjnego: 

l.p. stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja kwota w zł brutto 
1 dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego 1500,00-3500,00 
2 dyrektor szkoły 1400,00-3000,00 
3 dyrektor przedszkola   900,00-2200,00 
4 wicedyrektor   900,00-2000,00 
5 wychowawca klasy         300,00 
6 nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym         200,00 
7 opiekun stażu (jeden stażysta)         100,00 
8 doradca metodyczny           50,00 

5. §7 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„Dodatek funkcyjny za opiekę nad nauczycielem odbywającym przygotowanie do zawodu 
nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły na okres trwania opieki nad nauczycielem odbywającym 
przygotowanie do zawodu nauczyciela.”. 

§ 2. Do dnia 31 sierpnia 2027r. do uzyskania dodatku funkcyjnego upoważnieni są również nauczyciele, 
którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień 
nauczyciela mianowanego, o których mowa w art. 10 ust. 1-5 ustawy z dnia 5 sierpnia o zmianie ustawy – 
Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 1730), przez okres sprawowania tej 
funkcji, na zasadach i w wysokości określonej w niniejszym regulaminie dla mentora. 

§ 3. W pozostałym zakresie Uchwała nie ulega zmianie. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0E989001-E463-4452-B946-A54B1B09B18B. Podpisany Strona 1



§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

Ustawodawca ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. 1730) dokonał zmian w systemie awansu zawodowego nauczycieli. Dotychczasowe 
stopnie: nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego zastąpiono jednym stanowiskiem nauczyciela 
początkującego. Z dniem 1 września 2022r. funkcję „opiekuna stażu” zastąpiono funkcją „mentora”. 

Dodatkowo, w związku z powołaniem z dniem 1 września 2022r. zespołów szkolno-przedszkolnych 
zaistniała konieczność zaktualizowania regulaminu wynagradzania nauczycieli, poprzez wprowadzenie 
dodatkowego stanowiska kierowniczego: dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego. 
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