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Na podstawie art. 95a ustawy z  dnia 7 września 
1991  r. o  systemie oświaty (Dz. U. z  2004  r. Nr  256, 
poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, 
z  2009  r. Nr  139, poz.  1130 oraz z  2010  r. Nr  215, 
poz. 1408) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1.  Organ prowadzący szkołę lub placówkę mo-
że zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 
w  przypadku gdy na danym terenie może 
wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa ucz-
niów związane z utrudnieniem w:

1)  dotarciu ucznia do szkoły lub placówki 
lub powrotem ze szkoły lub placówki lub

2)  organizacji zajęć w szkole lub placówce 

— w  związku z  organizacją i  przebiegiem 
imprez ogólnopolskich lub międzynarodo-
wych.

2.  Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, 
może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 
jeżeli:

1)  temperatura zewnętrzna mierzona o  go-
dzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach po-
przedzających zawieszenie zajęć wynosi 
–15°C lub jest niższa;

2)  wystąpiły na danym terenie zdarzenia, 
które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 września 2011 r.

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

968

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 22 lipca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach

1)  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji 
rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania  
Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004  r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 
Nr  115, poz.  791, Nr  120, poz.  818, Nr  180, poz.  1280 
i  Nr  181, poz.  1292, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  145, 
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. 
Nr  6, poz.  33, Nr  31, poz.  206, Nr  56, poz.  458, Nr  157, 
poz.  1241 i  Nr  219, poz.  1705, z  2010  r. Nr  44, poz.  250, 
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz 
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 
i Nr 149, poz. 887.




