
UCHWAŁA NR XLVIII/362/2022
RADY MIEJSKIEJ W MĄKO WIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/106/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 25 października 
2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki

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 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 33, 34, 34a,35 i 49 ust. 2, art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) oraz art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2022 r. o zmianie ustawy - Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730), 
po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się co następuje:

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki, będącego załącznikiem do uchwały Nr XV/106/2019 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 25 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany 
w Rozdzielę III:

1. § 4. ust. 1 pkt. 4) otrzymuje brzmienie: opiekuna stażu / mentora.

2. § 6. Otrzymuje następujące brzmienie: Dodatek funkcyjny dla nauczycieli, którym powierzono 
stanowisko kierownicze oraz nauczycieli, którym powierzono sprawowanie dodatkowych funkcji ustalany jest 
w wysokości:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Lp. Sprawowana funkcja Miesięczny dodatek określony kwotowo w zl 
lub w % minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego

1. Dyrektor placówki oświatowej

- liczącej do 8 oddziałów

- liczącego od 9 do 16 oddziałów

- liczącego powyżej od 17 do 25 oddziałów

- liczącego powyżej 25 oddziałów

20% - 40%

25% - 60%

30% - 70%

50% - 80%

2. Wicedyrektor placówki oświatowej 10%-40%
3. Wychowawca klasy 300,00 zł

4. Wychowawca oddziału przedszkolnego 150,00 zł

5. Kierownik hali sportowej 10%-25%

6. Opiekun stażu / mentor 3 %
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady 
Miójskiej

Da/ńisz
Artur Miecznikowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVIII/362/2022

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

zmieniającej uchwałę Nr XV/106/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 
25 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Maków Mazowiecki

Zmiana w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki będącym załącznikiem do uchwały 
Nr XV/106/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 25 października 2019 r. 
podyktowana jest wejściem w życie od 1 września 2022 r. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie 
ustawy - Karta nauczyciela oraz niektórych ustaw, gdzie w art. 1 ust. 6 wprowadzono pojęcie 
„mentora”, który zostanie przydzielony przez dyrektora „nauczycielowi odbywającemu przygotowanie 
do zawodu nauczyciela.” Zastąpi on funkcjonującego w awansach zawodowych rozpoczętych przed 
1 września 2022 r. opiekuna stażu. Zasadne zatem jest dodanie pojęcia mentora w ww. uchwale.

W uchwale zwiększono także rozpiętość procentową dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Maków 
Mazowiecki. I

. RZEWODNICEĄCY RADY

Dariusz Artur^Mcznikoujski


