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UCHWAŁA NR LXVII/326/2022
RADY MIEJSKIEJ W IWANISKACH

z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/294/2022 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 maja 2022 r 
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz 

innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę Iwaniska. 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym t.j.(tekst jednolity – 
Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) art. 30 ust .6, 6a, 10 i10 a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.),Rada Miejska uchwala , co 
następuje: 

§ 1. Od 1 września 2022r. zmianie ulega § 9 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr LXIII/294/2022 Rady Miejskiej 
w Iwaniskach z dnia 31 maja 2022 r. określający stawki dodatków funkcyjnych, który otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom z tytułu wykonywania zadań wychowawcy klasy, 
oddziału, opiekuna stażu i mentora”. 

Tabela dodatków funkcyjnych określona w § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

 
Wysokość dodatku miesięcznie w% w stosunku do średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty 
o którym mowa w art.30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela Lp. Stanowisko 
od do 

1. dyrektor szkoły liczącej do 
8 oddziałów 30% 40% 

2. dyrektor szkoły liczącej od 9 do 
16 oddziałów 35% 45% 

3. dyrektor szkoły liczącej od 17 
i więcej oddziałów 40% 65% 

4. wicedyrektor szkoły 30% 45% 
5. kierownik szkoły filialnej 5% 10% 
6. opiekun stażu 2% 4% 
7. doradca metodyczny 20% 30% 
8. mentor 2% 4% 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Iwaniska. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Wiesław Kowalczyk
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Uzasadnienie

Do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) zostały wprowadzone zmiany Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki 
z dnia 24 sierpnia 2022 r. §1 ust.2 wprowadza zmianę lit. c, zmieniając jej brzmienie z „opiekuna stażu” na 
„mentor”. Skutkuje to koniecznością wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXIII/294/2022 Rady Miejskiej 
w Iwaniskach z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie; ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe 
zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska w § 9, ust. 1 wprowadzając do znajdującej się tam tabeli 
dodatkowego wiersza, w którym zostaje umieszczona funkcja „mentora” oraz ustala się wysokość dodatku z tytułu 
pełnionej funkcji. 


