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UCHWAŁA NR .................... 

RADA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia .................... 2022 r. 

Rada Miasta Golubia-Dobrzynia 

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 91 d 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, 1700 i 1730) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) uchwala się co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/81/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Golub-Dobrzyń 
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. poz. 2972, z 2019 r. poz. 7448, z 2022 r. poz. 3959) w załączniku nr 
2 tabela nr 2 w części dotyczącej dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu nauczyciela stażysty otrzymuje 
następujące brzmienie: 

" mentor 200 zł" 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 roku. 
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Uzasadnienie 

Zmiana uchwały  Nr XVIII/81/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 listopada 2011 r. 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 
Golub-Dobrzyń  podyktowana jest zmianami w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, które 
będą obowiązywały od dnia 1 września 2022 r. i dotyczą likwidacji stopnia nauczyciela stażysty oraz 
nauczyciela kontraktowego. 

 
Karta Nauczyciela wprowadza od 1 września 2022 r. stanowisko mentora w nowym systemie awansu 
zawodowego nauczycieli opiekun stażu ma zostać zastąpiony mentorem dla początkującego nauczyciela. 
Podstawowym zadaniem mentora będzie wspieranie początkującego nauczyciela procesie wdrażania się do 
pracy w zawodzie/, do tego momentu nie funkcjonujące w jednostkach oświatowych, a które zostało dodane 
do katalogu nauczycieli, którzy są uprawnieni do dodatku funkcyjnego. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie związki zawodowe 

działające na terenie miasta Golubia-Dobrzynia 
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