
UCHWAŁA NR XXIX/223/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XV/101/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Mosina jest organem prowadzącym, 
Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia  
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Mosina (zwanym dalej: Regulaminem), stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XV/101/19 Rady Miejskiej 
w Mosinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Mosina, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 7 Regulaminu przyjmuje brzmienie: 

1. Na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, w tym nauczycieli pełniących funkcje wicedyrektora, 
kierownika świetlicy, organ prowadzący szkołę przeznacza środki finansowe w wysokości 10% planowanych 
środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w roku budżetowym. 

2. Organ prowadzący szkołę wyodrębnia środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów w wysokości 40% 
planowanych środków na wynagrodzenie zasadnicze dyrektorów szkół. 

2) § 12 ust. 2 Regulaminu przyjmuje brzmienie: 

2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk kierowniczych określa poniższa tabela: 

Lp. Stanowisko lub funkcja Stawka dodatku funkcyjnego – od kwoty wskazanej 
w § 1 ust. 3 Regulaminu, nie więcej niż 90% 
ww. kwoty 

1. Dyrektor szkoły  20% + 2% za każdy oddział w szkole 
2. Dyrektor zespołu szkół 25% + 2% za każdy oddział w szkole 
3 Dyrektor przedszkola  30% + 3% za każdy oddział w przedszkolu 
4 Wicedyrektor 30% 
5 Kierownik świetlicy 20% 

3) § 13 ust. 1 Regulaminu przyjmuje brzmienie: 

1. Nauczycielom, którym powierzono określone funkcje, przysługuje dodatek funkcyjny za sprawowanie 
funkcji: 

1) wychowawcy klasy w stawce  miesięcznej: 

a) w klasach do 20 uczniów w oddziale – 300 zł, 

b) w klasach od 21 do 26 uczniów w oddziale – 330 zł, 

c) w klasach powyżej 26 uczniów w oddziale – 360 zł. 

2) Nauczycielom, którym powierzono zadania nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym  
w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej – 300 zł, 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
 
 

Dominik Michalak 
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UZASADNIENIE

Powyższa uchwała ma na celu zapewnienie przez Gminę Mosina realizacji art. 30 ust. 3 Karty
Nauczyciela, który nakłada na organy prowadzące szkoły obowiązek zapewniania określonego
wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego nauczycieli, w odniesieniu do kwoty
bazowej, a także dostosowania regulaminu do zapisów dotyczących minimalnych kwot dodatku
za wychowawstwo wprowadzonych zapisami w Karcie Nauczyciela. Zmiany w Regulaminie zostały
wprowadzone w celu optymalnego zapewnienia wynagradzania nauczycieli w zakresie przyznawanych
dodatków i zostały uzgodnione ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Mosinie,
Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region
Wielkopolska oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Oświaty Nie Będących
Nauczycielami w Szczecinie – Oddział w Wiórku.

Wiceprzewodniczący Rady

Dominik Michalak
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