
UCHWAŁA NR LXII/548/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 28 października 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku 

motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy 
oraz szczegółowe warunki  przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw 

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.), art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. 2021 r. poz. 1762 z późn.zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1416), po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi, Rada Miejska w Głogówku uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr X/50/2015 Rady Miejskiej  w Głogówku z dnia 7 lipca 2015 r. 
w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu 
ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz 
szczegółowe warunki  przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw wprowadza się następujące zmiany: 

1) §14 otrzymuje brzmienie:„§14.1.„Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy, 
oddziału przedszkolnego przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania wychowawcy klasy, 
oddziału przedszkolnego w wysokości 300,00 zł. 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono dodatkowe zadania jako opiekuna stażu, mentora przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości 100,00 zł.”; 

2) §15 otrzymuje brzmienie:„§15. Dodatek dla opiekuna stażu, mentora przysługuje odrębnie za opiekę nad 
każdym nauczycielem, nie więcej niż za opiekę nad dwoma nauczycielami jednocześnie”; 

3) §16 otrzymuje brzmienie: „§16.Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu, mentora nie przysługuje w okresie 
przerwy w odbywaniu stażu wynoszącej powyżej 30 dni przez nauczyciela, nad którym pełniono opiekę.”; 

4) uchyla się §17; 

5) §20 otrzymuje brzmienie:„§20.Dodatek funkcyjny, przysługujący z tytułu sprawowania funkcji opiekuna 
stażu, mentora wypłacany jest z dołu.”; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 3. Uchwala ma zastosowanie do dodatków przyznawanych od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 
2022/2023. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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