Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GASZOWICE
z dnia .................... 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość
i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania z późniejszymi zmianami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w związku z art. 30 ust. 6, 6a oraz art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm)
w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 638 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), po uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą nr OGBR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
Na wniosek Wójta Gminy Gaszowice
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość
i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
§ 8. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Pozostałe dodatki funkcyjne ustalane są w wysokości procentowej od kwoty bazowej
(zaokrąglonej do pełnych zł), określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej:
a) funkcję opiekuna stażu – 1,5 %,
b) inne stanowisko kierownicze przewidziane w Statucie Szkoły – 2,5 %,
c) funkcję mentora – 1,5 %.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r.
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Uzasadnienie
Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) zmienia między innymi ścieżkę awansu
zawodowego nauczyciela. Zmiana ustawy przewiduje, że nauczyciel podejmujący pracę w szkole, w celu
uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, nie będzie już odbywał kolejno sformalizowanych staży na
stopień nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, rozdzielonych okresem przepracowania, lecz
będzie odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela, które ma ułatwić mu wejście do tego zawodu i nabycie
umiejętności praktycznych przy wsparciu bardziej doświadczonych nauczycieli. W okresie przygotowania do
zawodu nauczyciel otrzyma wsparcie mentora przydzielonego przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli
mianowanych lub dyplomowanych.
Wejście w życie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela z dniem 1 września 2022 r. obliguje do wypłaty
dodatku począwszy od tej daty.
Jednocześnie do 31 sierpnia 2027 r. przepisy przejściowe dookreślają ścieżkę awansu zawodowego dla
nauczycieli w trakcie awansu. Tym samym nauczyciele obecnie pełniący funkcję opiekuna stażu, dla
nauczycieli którzy rozpoczęli i kontynuują awans zawodowy na starych zasadach będą pełnili tę funkcję do
uzyskania przez nauczyciela stopnia nauczyciela mianowanego.
W świetle obowiązujących przepisów, wysokość stawek dodatku funkcyjnego, do którego należy m.in.
dodatek z tytułu sprawowania funkcji mentora oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku określa
organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego w drodze regulaminu wynagradzania
opartego o art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1762 z późn. zm.).
Podjęcie niniejszej uchwały w tym stanie rzeczy jest celowe i uzasadnione.
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