
UCHWAŁA NR LXXXI/588/2022 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 9 listopada 2022 roku  

 

w sprawie zmiany uchwały o regulaminie wynagradzania nauczycieli, dyrektorów szkół zatrudnionych 

w przedszkolach  i szkołach prowadzonych przez Gminę Kosakowo. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz. 1762 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559ze zm.),  

 

Rada Gminy Kosakowo  

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

W załączniku do uchwały nr XXV/181/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli dyrektorów szkół zatrudnionych                         

w przedszkolach  i szkołach prowadzonych przez Gminę Kosakowo dokonuje się następujących zmian: 

1)  w § 10 ust. 2 punkt 3 po wyrazach „opiekuna stażu" dodaje się wyrazy "lub mentora", 

2)   w § 10 ust. 3 punkt 3 podpunkt a) po wyrazach „opiekuna stażu” dodaje się  wyrazy „ lub mentora”, 

3) w §10 po ustępie 7 dodaje się ustęp 8 o brzmieniu: ”dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia 

obowiązków mentora przysługuje za każdą osobę nauczyciela odbywającego przygotowanie                 

do zawodu i powierzoną danemu nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu. 

4) w §10 dotychczasowe ustępy 8-15 otrzymują numerację 9-16. 

 

§2. 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

 

§ 3. 

Wykonie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 4. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 

z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy- Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 

ustaw wprowadzała w szkole stanowisko mentora. Dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi 

początkującemu mentora, którego zadaniem jest m. in. wspieranie nauczyciela w procesie wdrażania 

do pracy w zawodzie oraz udzielania nauczycielowi pomocy w doborze właściwych form 

doskonalenia zawodowego. W związku z powyższym należy wprowadzić zmianę do Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Kosakowo. 

 

 

 

 

 

 


