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UCHWAŁA NR LV/42_/2022 

RADY GMINY GNIEZN0 

z dnia 29 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz 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 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116 i 1730), Rada Gminy Gniezno 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LII/355/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli i szkół 
podstawowych Gminy Gniezno dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
niektórych innych składników wynagrodzenia , wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:   

„6) funkcję mentora”; 

2) w § 7 w ust. 7 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:   

„6) za pełnienie funkcji mentora - 100 zł miesięcznie za nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu 
nauczyciela”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
2022 poz. 1730) w nowym systemie awansu zawodowego nauczycieli, opiekuna stażu  zastępuje mentorem dla 
początkującego nauczyciela. Podstawowym zadaniem mentora będzie wspieranie początkującego nauczyciela 
w procesie wdrażania się do pracy w zawodzie. 

Zadania mentora nie będą istotnie różniły się od zadań opiekuna stażu w dotychczasowym systemie awansu 
zawodowego i będą obejmowały: 

- wspieranie na bieżąco nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym zapoznanie go 
z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innymi dokumentami 
obowiązującymi w szkole; 

- udzielanie nauczycielowi pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego; 

- dzielenie się z nauczycielem wiedzą i doświadczeniem w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji 
obowiązków nauczyciela; 

- umożliwienie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz omawianie z nim tych 
zajęć; 

- obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz omawianie ich z tym nauczycielem; 

- inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych. 

Nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu dla nauczycieli, którzy rozpoczęli i kontynuują awans 
zawodowy na starych zasadach, będą pełnili ją do uzyskania przez nauczycieli stopnia nauczyciela 
mianowanego – nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2027 r., ponieważ tylko do tego czasu nauczyciel będzie 
mógł ubiegać o awans na stopień nauczyciela mianowanego na starych zasadach. 

Analogicznie, jak w przypadku opiekuna stażu, dla mentora przewidziany jest dodatek funkcyjny dla 
mentora. Wysokość tego dodatku ustala organ prowadzący w regulaminie wynagradzania nauczycieli. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. 
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