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Pan
Marek Posobkiewicz
p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego

z udzielonych mi odpdwiedzi w pismach z 25.07.2012 r. znak GIS-PZ-073-83/WO/12

oraz z 15.02.2013 r. znak GIS-PZDH073-2/WO/13/2 w sprawie dotyczącej zapewnienia

uczniom właściwych warunków do pozostawienia w szkołach części podręczników

i przyborów szkolnych wynika, że wydano zalecenia w związku z przeprowadzaną

w pierwszym pólroczu 2012 r. oceną higieny procesu nauczania w losowo wybranych

szkołach. Poza tym, załączone wyniki kontroli dokonanej w zakresie zapewnienia przez

szkoły uczniom możliwości pozostawienia podręczników w szkole, zgodnie z 4a

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i placówkach (Dz. U.

z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), pokazują, że nie wszystkie badane szkoły realizują

cytowany przepis.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 i lOa ust. U3 ustawy z dnia

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zwracam się

do Pana Ministra o przekazanie mi informacji dotyczącej realizacji ww. zaleceń oraz

dokonanie oceny realizacji ww. przepisu przez szkoły, które nie spełniały go. Jednocześnie

proszę o przesłanie mi wyników tego badania wraz z wykazem szkół, które działają

z naruszeniem cytowanego przepisu prawa.
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GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

GIS-PZ-HD-0730-27/Wo/i 3-2

Pan Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka
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W odpowiedzi na pismo z dnia 19 września 2013 r. znak ZEW/50013612013/JF

przekazuję informację nt. realizacji obowiązku zapewnienia przez szkoły uczniom miejsca na

pozostawienie części podręczników, zgodnie z treścią 4 a znowelizowanego w 2009 roku

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny wpublicznych

i niepublicznych szkolach iplacówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.) (zał. 1) oraz

wykaz szkół, które nie zapewniły uczniom możliwości pozostawienia w szkole części podręczników

i przyborów (zał. 2).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna

skontrolowała 10 788 szkół, tj. 48,8% spośród wszystkich 22 121 widniejących w ewidencji.

Z obowiązku zapewnienia miejsca na podręczniki i przybory wywiązała się większość szkół

podstawowych (97,8%) oraz większość gimnazjów (92,2%). Mniej korzystnie przedstawia się

sytuacja szkół ponadgimnazjalnych, z których niespełna 80% zapewniło uczniom miejsce na

pozostawienie książek i zeszytów. W ogólnej ocenie, miejsce na podręczniki i przybory zapewniono

w prawie wszystkich szkołach (93,7%) skontrolowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Główny Inspektor Sanitarny
Z Up.

Do wiadomości:
I. Pani Krystyna Szum ilas, Minister Edukacji Narodowej. Cyraktor Dapartarnantu Zapobiegana

Załączniki:
oraz Zwalczama Zakazen Chorób Zakaźnych u Ludzi

1. Informacja nt. realizacji obowiązku zapewnienia przez szkoły uczniom miejsca na pozostawienie części

podręczników, zgodnie z treścią 4 a znowelizowanego w 2009 roku rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

sprawie bezpieczeństwa i higieny wpublicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z

późn. z,n.).
2. Wykaz szkół nie realizujących w pełni obowiązku określonego w 4 a rozporządzenia Ministra Edukacji Nardowej

w sprawie bezpieczeństwa i higieny wpublicznych i niepublicznych szkołach iplacówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6puz. 69

zpóźn. zm.).
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