
PROJEKT             

 

UCHWAŁA Nr  ….. 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia …….. 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 448/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem 

prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 30 ust. 6 pkt 1 i ust. 6a, art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia  

1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), 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 (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 416) - po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,  

Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 
 

 

 

§  1. 

W załączniku do uchwały Nr 448/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania 

przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym (Dz. Woj. Maz.  

z 2018 r. poz. 7349 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)  w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

7. Ustala się następujące stawki dodatków funkcyjnych: 

Lp. Stanowisko kierownicze 

lub pełniona funkcja 

Wysokość dodatku 

 

1. 
Dyrektor szkoły liczącej:  

- do 6 oddziałów od 20% do 30 % wynagrodzenia zasadniczego 

- od 7 do 9 oddziałów od 30% do 40 % wynagrodzenia zasadniczego 

- od 10 do 18 oddziałów od 40% do 60 % wynagrodzenia zasadniczego 

- od 19 i więcej od 60% do 80 % wynagrodzenia zasadniczego 

Wicedyrektor szkoły od 20% do 30 % wynagrodzenia zasadniczego 

2. Wychowawca klasy kwota określona w art. 34a ust. 2 ustawy 

3. 
Mentor 50 % kwoty określonej w art. 34a ust. 2 ustawy 

 

 

2) w § 6 po ust. 14 dodaje się ust. 15 w brzmieniu: 

15. Do dnia 31 sierpnia 2027 r., dodatek funkcyjny określony dla mentora, o którym mowa w § 6 ust. 7 

przysługuje również nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla 

nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego, o których mowa w art. 10  

ust. 1–5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2022, poz. 1730), przez okres sprawowania tej funkcji. 

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(18)ust(2)pkt(15)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(40)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16790821?unitId=art(30)ust(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16790821?unitId=art(30)ust(6(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16790821?unitId=art(91(d))&cm=DOCUMENT


§  2. 

Pozostałe postanowienia uchwały Nr 448/XLVI/18 nie ulegają zmianie. 

 
§  3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 
§  4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi  

w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

 

Przewodniczący  

     Rady Miasta Milanówka 

 

           Piotr Napłoszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) do kompetencji rady gminy należy uchwalenie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których jest organem prowadzącym.  

 

W Dzienniku Urzędowym z dnia 18 sierpnia 2022 r. została opublikowana ustawa  

o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730). 

Zmiany dotyczą między innymi awansu zawodowego nauczycieli: zlikwidowano stopnie awansu 

nauczyciela: stażysty i kontraktowego - zastąpiono je nazwą nauczyciel początkujący, pozostały 

stopnie awansu nauczyciela: mianowanego i dyplomowanego. Dotychczasową funkcję  opiekuna stażu, 

zastąpiono funkcją mentora. 

          W związku z tymi zmianami zachodzi konieczność zmiany nazewnictwa oraz ustalenia stawki 

dodatku funkcyjnego dla mentora w regulaminie określającym m. in. wysokość dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego. 
 

Niniejszy projekt uchwały aktualizuje dotychczasowe zapisy regulaminu, które wynikają ze 

zmian w ustawie Karta Nauczyciela oraz zmian w rozporządzeniu 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, tj. ustanowienie dodatku 

funkcyjnego dla mentora.  

 

Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela projekt uchwały został uzgodniony ze związkami 

zawodowymi, zrzeszającymi nauczycieli.  

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Miasta Milanówka uchwały zmieniającej  

uchwałę Nr 448/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego  

i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym należy uznać za zasadne 

i konieczne. 
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