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Na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 wrzeÊnia
1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bez-
pieczeƒstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szko∏ach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje
kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicz-
nych warunków korzystania z obiektów nale-

˝àcych do szko∏y lub placówki, w tym bez-
piecznych i higienicznych warunków nauki,
oraz okreÊla kierunki ich poprawy.”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Plan zaj´ç dydaktyczno-wychowawczych po-
winien uwzgl´dniaç potrzeb´ równomierne-
go obcià˝enia zaj´ciami w poszczególnych
dniach tygodnia.”;

3) po § 4 dodaje si´ § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. W pomieszczeniach szko∏y lub placówki za-
pewnia si´ uczniom mo˝liwoÊç pozostawie-
nia cz´Êci podr´czników i przyborów szkol-
nych.”.

§ 2. Przepis § 4a rozporzàdzenia wymienionego
w § 1 niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
1 wrzeÊnia 2009 r. do uczniów klas, w których realizu-
je si´ podstaw´ programowà kszta∏cenia ogólnego
okreÊlonà w rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz
kszta∏cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó∏
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2009 r. 

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szko∏ach i placówkach

———————
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administra-

cji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216,
poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.




