
 
UCHWAŁA Nr XXX/206/2005 

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2005 roku 

 
w sprawie:  zmiany uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 

czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zmienionej uchwałą  

Nr V/28/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku  

w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

                   
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 

558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku 

Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) oraz  art. 5a 

ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), art. 9 g ust.  

2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela” (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 

poz.1112, zm. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304 Nr 203, poz. 1966, Nr 213 poz. 

2081 zm. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71) oraz 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260 poz. 2593) Rada 

Powiatu Łowickiego uchwala co następuje: 

 

§1. W uchwale XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku  

w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego zmienionej uchwałą Nr V/28/2003 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 29 stycznia 2003 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W skład komisji wchodzą: 

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący, 

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

3) dyrektor szkoły, 

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania, 

5) na wniosek nauczyciela w skład komisji, wchodzi przedstawiciel wskazanego we 

wniosku związku zawodowego”. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.    

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Podstawą podjęcia uchwały w obecnym brzmieniu są zmiany wprowadzone w art. 9g ust. 2  

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela” 


