
UCHWAŁA NR XXXIV/245/22 
RADY GMINY BARTNICZKA 

z dnia 20 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.1) ) art. 30 ust. 6 i ust. 6a, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.2) ) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi- Organizacją 
Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Brodnicy Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXV/229/18 Rady 
Gminy Bartniczka z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj Kuj. - 
Pom. z 2018 r poz.4047), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 dodaje się ust.3a w brzmieniu:       
 "3a. Nauczycielowi któremu powierzono sprawowanie funkcji  wychowawcy grupy przedszkolnej 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 300,00 zł."; 

2) w § 4 ust.4 otrzymuje brzmienie:       
 "4. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli 
odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 2% 
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego"; 

3) w § 4 dodaje się ust.4 a w brzmieniu:        
 "4 a.  Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję mentora przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 
6% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego"; 

4) w § 5 pkt1 otrzymuje brzmienie:         
 "1) Za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych 5% 
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego"; 

5) w § 7 dodaje się ust.5-6 w brzmieniu:        
 "5. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, 
nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy lub odrębne wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 
liczbie faktycznie przepracowanych godzin. 

6. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad 
przebiegiem zajęć nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Leszek Walczak 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2022 r. poz. 1005, poz. 1079, i poz. 1561. 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2022 r. poz. 935, poz. 1116, 

poz. 1700 i poz. 1730 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Uzasadnienie 

Zmiana uchwały Nr XXXV/229/18 Rady Gminy Bartniczka z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli  podyktowana jest zmianami w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela. Doprecyzowano zasady finansowania pracy nauczycieli w dniach wolnych od pracy. Ponadto 
wyodrębniono stanowisko wychowawcy grupy przedszkolnej . Dodatkowo ustawa Karta Nauczyciela 
wprowadza od 1 września 2022 r. stanowisko mentora, do tego momentu nie funkcjonujące w jednostkach 
oświatowych, a które zostało dodane do katalogu nauczycieli, którzy są uprawnieni do dodatku funkcyjnego. 
Przedmiotowy projekt uchwały został uzgodniony ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli -
Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Brodnicy. 
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