Druk nr 2500
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja

SPRAWOZDANIE
KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY
ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
- Prawo oświatowe (druk nr 2413).
Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 11 kwietnia 2018 r. powyższy projekt
ustawy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej do pierwszego czytania.
Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na
posiedzeniu w dniu 8 maja 2018 r.
wnoszą :
W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 8 maja 2018 r.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży

/-/ Grzegorz Wojciechowski

/-/Krystyna Szumilas

Sprawozdawca
/-/Dariusz Piontkowski
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VIII kadencja/druk 2413
Projekt
U S T AWA
z dnia ……… 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 63:
a)

ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub
placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:
1)

2)

3)

po trzech przedstawicieli:
a)

organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

b)

organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

po dwóch przedstawicieli:
a)

rady pedagogicznej,

b)

rady rodziców,

po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych
będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego

albo

jednostkami

organizacyjnymi

organizacji

związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten
nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs
dotyczy
– z zastrzeżeniem ust. 14a, 14b i 15.”,
b)

po ust. 14 dodaje się ust. 14a i 14b w brzmieniu:
„14a. Jeżeli w szkole lub placówce działa więcej niż jedna zakładowa
organizacja związkowa będąca jednostką organizacyjną organizacji
związkowej wchodzącej w skład organizacji związkowej reprezentatywnej
w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zakładowe
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organizacje związkowe będące takimi jednostkami wyłaniają wspólnego
przedstawiciela.
14b. W przypadku niewyłonienia wspólnego przedstawiciela, o
którym mowa w ust. 14a, przedstawiciela do komisji konkursowej deleguje
zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca największą liczbę członków
w szkole lub placówce.”;
2)

w art. 73 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z
osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub z opiniowaniem
kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

