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Pani
Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej

z udzielonej mi przez Panią Minister odpowiedzi z 24 kwietnia 2013 r., znak DKOW

WOKO/AAS-5015/54/13, w sprawie podjęcia stosownych działań obligujących dyrektorów

szkół do realizacji przepisów 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w pub licznych i niepublicznych

szkołach iplacówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), wynika m.in., że w roku

szkolnym 2012/2013 za jeden zprioJytetów polityki oświatowej państwa uznano zapewnienie

bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole.

Mając na uwadze dobro ucznia, w tym realizację jego praw w szkole, na podstawie

art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6,

poz. 69 z późn. zm.), zwracam się do Pani Minister z prośbą o przekazanie mi informacji

dotyczących efektów realizacji ww. priorytetu oraz rekomendacji na przyszły rok szkolny,

przedstawionych na podstawie wniosków sformułowanych w tym zakresie.
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MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

DKOW.WOKO.501 5.A3. 1 3/AAS Warszawa, 2013-1

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

Szanowny Panie Ministrze,

odpowiadając na pismo nr ZEW/500/35/2013/JF z dnia 19 września 2013 r.

w sprawie podjęcia stosownych działań obligujących dyrektorów szkół

do realizacji przepisu 4a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn.

zm.) oraz rekomendacji na rok przyszły, informuję, co następuje:

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. w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

(Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17) zastapionym 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 realizowano

w przedszkolach, klasach I-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 możliwość

pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych w szkole zgodnie

z 4a rozporządzenia.

Z monitorowania wdrażania podstawy programowej wynika, że prawie

wszystkie badane szkoły podstawowe zapewniają swoim uczniom możliwość

pozostawienia w szkole przynajmniej części podręczników. W informacji

przedstawionej przez Głównego Inspektora Sanitarnego pismem nr GIS-PZ

HD-0730-7/MB/13, z dnia 26 marca 2013 r. Ocena warunków

sanitarnohigienicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych w 2012 r.

przedstawiono m.in. wyniki z kontroli przeprowadzonych w 2012 r. przez

pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące obowiązku

zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia w szkole części podręczników

i innych przyborów, zgodnie z 4a ww. rozporządzenia. W wyniku kontroli

stwierdzono, że wśród 18 146 kontrolowanych placówek 13 423 (74%)

zapewnia uczniom taką możliwość. Dotyczy to 81,4% szkół podstawowych,

77,9% gimnazjów oraz 39,7% szkół ponadgimnazjalnych.



Uprzejmie wyjaśniam, że 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.

Zgodnie z art. 35 ustawy o systemie oświaty Minister Edukacji Narodowej

koordynuje wykonanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, nadzorując

działalność kuratorów oświaty 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 201 3/2014 za jeden z priorytetów polityki oświatowej państwa

uznano Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków na rzecz

prawidłowego rozwoju, w tym zdrowia są przedmiotem stałej troski Ministra

Edukacji Narodowej.



Określenie w kierunkach polityki oświatowej państwa działań szkoły na rzecz

zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oznacza, że dyrektorzy szkół są zobowiązani

zwracać szczególną uwagę na aspekty zdrowia i bezpieczeństwa, w swojej

codziennej pracy i innych przedsięwzięciach. Placówki doskonalenia

nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne,

z kolei, mają przygotować ofertę szkoleń, konferencji i seminariów dla szkół,

wspierającą nauczycieli w ich działaniach na rzecz promocji zdrowia, profilaktyki

i zapewnienia bezpieczeństwa. Kuratorzy oświaty, zaś - w ramach

sprawowanego nadzoru pedagogicznego - mają przede wszystkim kontrolować

i monitorować placówki oświatowe właśnie w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe, w roku szkolnym 2012/2013 Minister Edukacji

Narodowej ustalił kierunek pn. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach

i placówkach oświatowych ogłaszając go zarazem Rokiem Bezpiecznej Szkoły.

W ramach Roku Bezpiecznej Szkoły odbyła się akcja: Ja i Ty - bezpieczni

w szkole, której celem było pobudzenie aktywności środowisk związanych

ze szkołą: uczniów, nauczycieli, rodziców - do podejmowania aktywności

w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, przeciwdziałania

negatywnym aspektom zachowania, relacji wzajemnych, kształtowania

właściwych postaw, kompetencji społecznych, odpowiedzialności,

czyli szerokiego wachlarza działań mającego na celu eliminowanie zjawisk

negatywnych.

W ramach Roku Bezpiecznej Szkoły Ministerstwo Edukacji Narodowej

wspierało szkoły i placówki w zakresie bezpieczeństwa dzieci młodzieży.

Działania te realizowane były w ramach Rządowego programu na lata 2008-

2013 Bezpieczna iprzyjazna szkoła. Podstawowe cele programu to:

— poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu

oświaty poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego

w szkole;

— zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły;



— zwiększenie umiejętności wychowawczych dyrektorów szkół i placówek

wychowawczych, nauczycieli i rodziców oraz pracowników administracji;

— zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów;

— indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań,

zwiększenie autonomii uczniów w szkole;

— wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno —

pedagogicznej;

— ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (m.in. przemoc,

narkomania, alkoholizm);

— przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez

sport.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata

2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkoła, zgodnie z przyjętym

harmonogramem na 2013 r. ogłosiło konkursy na realizację zadań publicznych

w ramach poprawy bezpieczeństwa w szkołach:

1. Ja i Ty — bezpieczni w szkole oraz w placówce. Projekty edukacyjne

wzmacniające bezpieczeństwo w szkole oraz w placówce poprzez

poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego.

2. Bezpieczna i przyjazna szkoła — projekty upowszechniające

i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności

projekty edukacyjne w gimnazjach.

3. Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi — projekty promujące i upowszechniające

działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach

ogólnodostępnych oraz integracyjnych, wspierające indywidualizację

kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu

społecznego w szkole.



Uroczystość podsumowania działań w ramach Roku Bezpiecznej Szkoły odbyła

się 26 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 23 im. Edwarda

Szymańskiego w Warszawie.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu

oświaty jest ważnym zadaniem Ministra Edukacji Narodowej, które nie zostało

zakończone po realizacji Roku Bezpiecznej Szkoły. W roku szkolnym

2013/2014 Minister Edukacji Narodowej ustalając kierunek polityki oświatowej

państwa pn. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

podkreślił, że zadania dotyczące bezpieczeństwa uczniów będą kontynuowane.

Większość organizacji pozarządowych sygnatariuszy listu intencyjnego Roku

Bezpiecznej Szkoły została zaproszona do współpracy w ramach obecnego

priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. Rok Szkoły w Ruchu.

Z poważaniem

STANU
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