
UCHWAŁA NR  …………………. 

RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO  

z dnia ………………………. 

 
 

zmieniająca uchwałę nr XXXVII/264/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za 

warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                 

( Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ) oraz art. 30 ust.6 i ust. 6a w zw. Z art. 9ca ust.11 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1762  zm. Dz. U. z 2022r. poz. 

935, poz. 1116, pa.1700 i poz. 1730 )  Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala,  co następuje: 

 

 

§ 1. W uchwale XXXVII/264/2017  Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 listopada 2017r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe                       

i godziny doraźnych zastępstw, zmienia się  § 12.1, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„ § 12.1 Nauczycielowi pełniącemu funkcje opiekuna stażu, mentora przysługuje dodatek 

funkcyjny w wysokości do 4% wynagrodzenia zasadniczego, a w wypadku sprawowania tej 

funkcji dla dwóch lub większej liczby stażystów w wysokości do 6%.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

 

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

Urzędowym Województwa  Opolskiego.   

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

Andrzej Michta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

          Podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest niezbędne ze względu na zmiany 

wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie – Karty Nauczyciela oraz niektórych 

innych ustaw ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1730). Do uchwały został dopisany mentor – osoba, która 

będzie wspierała początkującego nauczyciela w procesie wdrażania się do pracy w zawodzie 

oraz wysokość jego wynagrodzenia.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.   

 

 


