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Szanowny Panie Ministrze,

odpowiadając na pismo nr ZEW/500/18-1/2013/ESn z dnia 22 marca 2013 r.

dziękuję za przesłany materiał Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący

zapewnienia przez szkoły uczniom możliwości pozostawiania podręczników

w szkole, zgodnie z 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach (DzU. 2003, Nr 6, poz. 69, z późn. zm).

W trosce o poprawę bezpieczeństwa w szkołach i placówkach publicznych

i niepublicznych w zakresie przedstawionym przez Głównego Inspektora

Sanitarnego dokonano w 2009 r. nowelizacji ww. rozporządzenia. Zgodnie

z 4a nakazano dyrektorowi szkoły zapewnić uczniom możliwość

pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach

szkoły lub placówki.

Z 2 rozporządzenia wynika, że przepis dodanego 4a stosowany jest od dnia

1 września 2009 r. dla uczniów realizujących nową podstawę programową.

Wdrażana sukcesywnie, począwszy od 1 września 2009 r., nowa podstawa

programowa została uregulowana w rozporządzeniu z 23 grudnia 2008 r.
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w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r.

Nr 4 poz. 17) zastajionym rozporządzeniem z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977). W roku szkolnym 2012/2013

nową podstawę programową realizuje się w przedszkolach, klasach l-IV szkoły

podstawowej, gimnazjach i w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

Wdrażanie zmian programowych zakończy się w przypadku liceum

ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej w 2015 r., w przypadku

technikum w 2016 r. Oznacza to, że w 2016 r. uczniom wszystkich typów szkół

zapewniona zostanie możliwości pozostawiania części podręczników

i przyborów szkolnych w szkole zgodnie z 4a rozporządzenia.

Organem nadzoru nad dyrektorem szkoły w tym zakresie jest — zgodnie

z art. 34a ustawy o systemie oświaty — organ prowadzący szkołę lub placówkę,

do zadań którego należy, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 7 pkt 1 i 4 ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572, z późn. zm.). zapewnienie warunków działania szkoły, w tym

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki

oraz wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej

realizacji programów nauczania.

Ponadto zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy organ prowadzący szkołę

lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw

finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

Nadzorowi podlega w szczególności:

— przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy pracowników i uczniów;

— przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły

i placówki.

Nadzorowi pedagogicznemu sprawowanemu przez kuratora oświaty w oparciu

o art. 31 ustawy o systemie oświaty podlega m.in. zapewnienie uczniom

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.



Minister Edukacji Narodowej nie sprawuje nadzoru nad szkołami i placówkami,

lecz zgodnie z art. 35 ustawy o systemie oświaty nadzoruje i koordynuje

wykonanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, nadzorując działalność

kuratorów w tym zakresie. W celu realizacji tych zadań ustala podstawowe

kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa,

w szczególności w zakresie nadzoru pedagogicznego. W roku szkolnym

2012/13 za jeden z priorytetów polityki oświatowej państwa uznano

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole.

Ponadto uprzejmie informuję, że przedstawiony przez Pana Ministra materiał

już był przedmiotem spotkania z kuratorami oświaty. Zostali oni zobowiązani

do podjęcia działań w przypadkach łamania prawa w tym zakresie.
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