
UCHWAŁA NR XLIV/357/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 6 października 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały  Nr XLVI/336/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki 
wynagrodzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2021r., 
poz. 1762 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale  Nr XLVI/336/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, dokonuje się 
następujących zmian: 

1) w § 5 ust. 1 pkt 2 dodaje się lit. d) w następującym brzmieniu: 

„d) mentora”.; 

2) zmienia się załącznik - Tabela dodatków funkcyjnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Roman Konieczny 
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/357/2022 

Rady Miejskiej w Żarowie 

z dnia 6 października 2022 r. 

Tabela dodatków funkcyjnych 

L.P. STANOWISKO DODATEK W ZŁ 

1. Przedszkole:  
 Dyrektor przedszkola 420 - 1300 

2. Szkoła podstawowa:  
1) Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:  
a) mniej niż 200 uczniów/dzieci 420 - 1700 
b) 200 i więcej uczniów/dzieci 900 - 2800 
2) Wicedyrektor szkoły podstawowej 350 - 650 
3. Wychowawstwo klasy:  
1)  w przedszkolach/w szkołach podstawowych 300 
4. Doradca metodyczny, nauczyciel konsultant 150 
5. Opiekun stażu 100 
6. Mentor 100 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2022r., poz. 1730 t.j.) dokonała m. in. zmian w przygotowaniu do zawodu nauczyciela. Zapis art. 9ca 
ust. 11 ustawy Karta Nauczyciela wprowadził nowe stanowisko w szkole - mentora, tj. „Nauczycielowi 
odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli 
mianowanych lub dyplomowanych mentora”. Zgodnie z art. 9ca ust. 12 ustawy Karta Nauczyciela, zadaniem 
mentora jest m. in. wspieranie na bieżąco nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym 
zapoznanie go z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innymi 
dokumentami obowiązującymi w szkole; udzielanie nauczycielowi pomocy w doborze właściwych form 
doskonalenia zawodowego; czy umożliwienie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz 
omawianie z nim tych zajęć. 

Wobec powyższego koniecznym jest uwzględnienie stanowiska w przyznawanych dodatkach funkcyjnych. 

Treść regulaminu została uzgodniona ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Żarów, zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela. Protokół postanowień 
regulaminu znajduje się w Urzędzie Miejskim w Żarowie. 

Sporządziła: 

Katarzyna Janik 

Kierownik Referatu Organizacyjnego 
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