
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055) w zwiàzku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Zarzàdza si´ przeprowadzenie przedtermino-
wych wyborów wójta Gminy Ruda-Huta.

§ 2. Dat´ przedterminowych wyborów wyznacza
si´ na niedziel´ 23 stycznia 2005 r.

§ 3. Dni, w których up∏ywajà terminy wykonania
czynnoÊci przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
okreÊla kalendarz wyborczy, stanowiàcy za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ruda-Huta w województwie lubelskim

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 grudnia 2004 r. (poz. 2592)

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania
czynnoÊci wyborczej TreÊç czynnoÊci wyborczej

1 2

w dniu wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia 

— podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia Wojewo-
dy, rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedtermino-
wych wyborów wójta Gminy Ruda-Huta

do 15 grudnia 2004 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia, informa-
cji o siedzibie gminnej komisji wyborczej

do 20 grudnia 2004 r. — powo∏anie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej

do 22 grudnia 2004 r.
(do godz. 2400)

— zg∏aszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów
na wójta

do 23 grudnia 2004 r. — sk∏adanie przez pe∏nomocników komitetów wyborczych wniosków
o przydzia∏ nieodp∏atnego czasu antenowego w programach telewizji
publicznej i publicznego radia

do 28 grudnia 2004 r. — powo∏anie obwodowych komisji wyborczych,
— podanie do publicznej wiadomoÊci, w formie obwieszczenia, informa-

cji o:
a) numerach i granicach obwodów g∏osowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

od 3 stycznia 2005 r. — rozpocz´cie nieodp∏atnego rozpowszechniania audycji wyborczych
w programach telewizji publicznej i publicznego radia

do 3 stycznia 2005 r. — podanie do publicznej wiadomoÊci, w drodze rozplakatowania, ob-
wieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandyda-
tach na wójta, na którym umieszczone sà, w kolejnoÊci alfabetycznej
nazwisk, nazwiska, imiona, wiek, wykszta∏cenie, miejsce zamieszkania,
nazwa komitetu zg∏aszajàcego kandydata oraz nazwa partii politycznej,
do której nale˝y kandydat
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do 19 stycznia 2005 r. — sporzàdzenie spisu wyborców

21 stycznia 2005 r. 
o godz. 2400

— zakoƒczenie kampanii wyborczej

22 stycznia 2005 r. — przekazanie przewodniczàcym obwodowych komisji wyborczych spi-
sów wyborców

23 stycznia 2005 r.
godz. 600—2000

— przeprowadzenie g∏osowania
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 1 grudnia 2004 r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób odbywania
sta˝u, rodzaj dokumentacji za∏àczanej do wniosku na-
uczyciela o podj´cie post´powania kwalifikacyjnego
lub egzaminacyjnego, zakres wymagaƒ do uzyskania
poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb
dzia∏ania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
wzory zaÊwiadczeƒ o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu
egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu
zawodowego. 

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela — rozumie si´ przez to ustaw´
z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela;

2) nauczycielu — rozumie si´ przez to nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników pedago-
gicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1, 1a i 2
pkt 1—3 Karty Nauczyciela;

3) szkole bez bli˝szego okreÊlenia — rozumie si´
przez to jednostki organizacyjne, o których mowa
w art. 1 ust. 1, 1a i 2 pkt 1—2 Karty Nauczyciela;

4) dyrektorze szko∏y — rozumie si´ przez to osoby
kierujàce jednostkami organizacyjnymi, o których
mowa w art. 1 ust. 1, 1a i 2 pkt 1—2 Karty Nauczy-
ciela;

5) uczniach — rozumie si´ przez to tak˝e s∏uchaczy
i wychowanków.

§ 3. 1. Nauczyciel sta˝ysta przedk∏ada dyrektorowi
szko∏y projekt planu rozwoju zawodowego w terminie
20 dni od dnia rozpocz´cia zaj´ç.

2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany
projekt planu rozwoju zawodowego za∏àczajà do
wniosku o rozpocz´cie sta˝u skierowanego do dyrek-
tora szko∏y.

3. Dyrektor szko∏y zatwierdza projekt planu rozwo-
ju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia
rozpocz´cia zaj´ç lub zwraca go nauczycielowi do po-
prawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu
niezb´dnych zmian. 

4. Nauczyciel obowiàzany jest niezw∏ocznie popra-
wiç projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z za-
leceniami dyrektora szko∏y i ponownie przed∏o˝yç pro-
jekt dyrektorowi szko∏y.

5. W przypadku nauczyciela, o którym mowa
w art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela, ust. 2—4 stosuje si´
odpowiednio.

§ 4. 1. Dyrektor szko∏y zapewnia nauczycielowi od-
bywajàcemu sta˝ warunki do:

1) obserwacji zaj´ç dydaktycznych, wychowawczych
oraz innych prowadzonych w szkole, w szczegól-

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
(Dz. U. Nr 134, poz. 1426).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203,
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845.


