
UCHWAŁA NR LI/295/2022 
RADY M I E J S K I E J W SZYDŁOWIE 

z dnia 19 grudnia 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/171/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 kwietnia 2009 r. 
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli 

oraz szczegółowe warunki ich przyznawania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. 
poz. 935, poz. 1116, poz. 1700, poz.1730), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Miejska 
w Szydłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W „Regulaminie określającym wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli 
oraz szczegółowe warunki ich przyznawania" stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X X X I V / 171/ 2009 Rady 
Gminy Szydłów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych 
składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania w rozdziale 4 „Dodatki 
funkcyjne" wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 7 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny 
w wysokości od 800,00 zł do 2 000,00 zł miesięcznie. 

2. Dodatek o którym mowa w ust. 1 przyznaje: 

1) dla dyrektora - Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, 

2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych - dyrektor."; 

2) § 8 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy przysługuje 
miesięczny dodatek w wysokości 300,00 zł. 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem 
przedszkolnym przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 150,00 zł."; 

3) § 9 otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje miesięczny 
dodatek w wysokości 50,00 zł za każdego nauczyciela powierzonego opiece. 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji mentora przysługuje miesięczny dodatek 
w wysokości 50,00 zł za każdego nauczyciela powierzonego opiece.". 

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

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

do Uchwały Nr LI/ 295/ 2022 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 19 grudnia 2022 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/ 171/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 

kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych 
składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania 

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zmianami) organ prowadzący szkołę 
będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę 
zatrudnienia, określa dla nauczycieli, w drodze regulaminu wysokość stawek 
dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania 
tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33-34a. Regulamin podlega uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli (art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela). 

Zgodnie z § 5 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 wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zmianami) do uzyskania dodatku 
funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono: 
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej 

jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela, zwanej 
dalej "szkołą", albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły; 

2) sprawowanie funkcji: 
a) wychowawcy klasy, 
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, 
c) opiekuna stażu, 
d) mentora 
e) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym. 

Przedstawiony projekt uchwały wprowadza dodatek funkcyjny dla wychowawcy 
klasy w wysokości 300,00 zł oraz dodatek dla nauczyciela któremu powierzono funkcję 
mentora w wysokości 50,00 zł. Proponuje się również podniesienie stawek dodatku 
funkcyjnego dla nauczycieli którym powierzono stanowisko kierownicze w wysokości: 
od 800,00 zł do 2 000,00 zł i dodatku funkcyjnego dla nauczyciela opiekującego się 
oddziałem przedszkolnym do wysokości 150,00 zł. 

Zmiany regulaminu zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi. 
Mając na względzie ww. regulacje prawne konieczne jest podjęcie uchwały 

w tym zakresie. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 


