
UCHWAŁA NR LVI/789/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 29 września 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla 
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Miasto Kalisz”. 

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.) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. Nr 1762 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W „Regulaminie wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz” stanowiącym załącznik do uchwały Nr 
IX/107/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania 
i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych prze Miasto Kalisz” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 227, poz. 3637 ze zmianami) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 11 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) nauczycielowi za sprawowanie funkcji mentora i opiekuna stażu.”;; 

2) w § 12 w lp. 6 tabeli wyrazy: 

6. „opiekun stażu 40 - 60” 

zastępuje się wyrazami: 

6. „mentor, opiekun stażu 40 - 60” 

3) § 26 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Wysokość nagrody Prezydenta Miasta Kalisza ustala się w wysokości co najmniej 100% kwoty bazowej, 
określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej z uwzględnieniem § 25 pkt 2 i nie może być wyższa od 
nagrody kuratora oświaty. 

2.  Wysokość nagrody dyrektora nie może być niższa niż 30% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli 
corocznie w ustawie budżetowej z uwzględnieniem § 25 pkt 1 i nie może być wyższa od nagrody Prezydenta Miasta 
Kalisza.”;; 

4) w § 27 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) pełnią funkcję dyrektora co najmniej 1 rok;”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, z mocą od 1 września 2022 r. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Obowiązujący „Regulamin wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz” stanowiący 
załącznik do uchwały Nr IX/107/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia 
„Regulaminu wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych prze Miasto Kalisz” wymaga aktualizacji zapisów w związku 
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1730). 

Ustawa wprowadza w art. 9ca ust. 11 Karty Nauczyciela funkcję mentora – nauczyciela przydzielanego przez 
dyrektora szkoły nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela. Zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1798) nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji mentora uprawnieni są do 
uzyskania dodatku funkcyjnego. Na tej podstawie wprowadza się dodatek funkcyjny dla mentora w kwocie 
określonej wcześniej za sprawowanie funkcji opiekuna stażu. 

Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadza zmiany w stopniach awansu zawodowego nauczycieli likwidując 
stopień awansu nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Tym samym wprowadza się zmianę 
w „Regulaminie wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz” definiującą wysokość nagrody 
Prezydenta Miasta Kalisza. Dotychczasowe określenie wysokości nagrody „co najmniej 100% średniego 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty” zastępuje się „co najmniej 100% kwoty bazowej, określanej dla 
nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej”. Zapis nie powoduje zmiany minimalnej wysokości nagrody. 

Wprowadza się także zmianę w kryteriach przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Kalisza dla dyrektorów 
szkół w celu poszerzenia możliwości wykorzystania narzędzia motywującego do pracy jakim są nagrody. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
/…/ 

Grzegorz Kulawinek 
Wiceprezydent Miasta Kalisza 
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