
UCHWAŁA 302/XL/22 
RADY GMINY POCZESNA 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczyciela w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Poczesna 

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.) oraz art. 30 ust. 6, 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.) po uzgodnieniu ze  związkami  zawodowymi Rada 
Gminy Poczesna uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 226/XXIV/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczyciela w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 
Poczesna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 59 poz. 1301 z późn.zm) dokonuje się następujących zmian: 

1) § 9 regulaminu otrzymuje brzmienie: Nauczycielowi, któremu powierzono funkcje wychowawcy klasy, 
nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym, opiekuna stażu , mentora, doradcy metodycznego, 
nauczyciela-konsultanta przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli: 

L.p. Funkcja Wysokość dodatku 
(miesięcznie w złotych) 

1. wychowawcy klasy 300,00 
2. nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym 300,00 
3. opiekuna stażu 50,00 za każdego nauczyciela 

w stosunku do którego pełnił 
obowiązki 

4. mentora 50,00 za każdego nauczyciela 
w stosunku do którego pełnił 

obowiązki 
5. doradcy metodycznego, nauczyciela - konsultanta 250,00 

2) § 13 regulaminu otrzymuje brzmienie: Określa się wysokość nagród dla nauczycieli spełniających kryteria 
określone uchwałą Rady Gminy w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu 
nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze: 

1) Wysokość Nagrody Wójta nie może być niższa niż 60 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
nieposiadającego stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) 

2) Wysokość Nagrody Dyrektora nie może być niższa niż 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
nieposiadającego stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

mgr Iwona Choła 
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