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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej na 16. posiedzeniu w dniu 15 marca 2002 r. ustawę o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Z poważaniem

(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 15 marca 2002 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Art. 1.
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr
106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr
120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615)
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 36:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szkołą lub placówką, za zgodą kuratora oświaty, może również kierować osoba
niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ
prowadzący. Kurator oświaty przy wyrażaniu zgody uwzględnia w szczególności
posiadanie przez tę osobę wykształcenia i przygotowania zawodowego
odpowiadającego kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań
placówki.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Osoba, o której mowa w ust. 2, nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W
przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny
sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub
placówce.”;

2) w art. 36a:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę określa
regulamin konkursu oraz powołuje komisję konkursową w składzie:

1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2) po dwóch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,
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b) rodziców,

3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy
czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w
szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.”,

b) skreśla się ust 5a;

3) w art. 39 w ust. 4a i 5 na końcu dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem art. 59 ust. 2”;

4) w art. 59:
a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „Szkoła i placówka publiczna prowadzona przez

jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana” zastępuje się wyrazami

„Szkoła, profil kształcenia ogólnozawodowego lub zawód, w jakim szkoła kształci, a

także placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, z

zastrzeżeniem ust. 2a, mogą zostać zlikwidowane”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Opinię w sprawie likwidacji profilu kształcenia ogólnozawodowego lub
zawodu, w jakim szkoła kształci, kurator oświaty wyraża po zasięgnięciu
opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia.”;

5) w art. 62 skreśla się ust. 1a-1c.

Art. 2.
W ustawie z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz.
1794) w art. 7a:

1) w ust. 1 wyrazy „W terminie do dnia 31 marca 2003 r. minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw oświaty i
wychowania”,

2) w ust. 2 wyrazy „W terminie do dnia 31 marca 2002 r. minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw oświaty i
wychowania”.

Art. 3.
W ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy
wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 111, poz. 1194) skreśla się art. 23.

Art. 4.
Osoby niebędące nauczycielami zajmujące stanowisko dyrektora szkoły lub placówki na
podstawie dotychczasowych przepisów mogą zajmować to stanowisko do czasu, na jaki zostały
powołane.
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Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU
(-) Marek BOROWSKI
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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