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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 17 grudnia 2010 r.
w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania
Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Obiekt szkolny powinien:
1) posiadać pomieszczenia do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, które
spełniają wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
2) spełniać warunki techniczne i lokalizacyjne
— określone w przepisach rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z późn. zm.3)).
§ 2. 1. Szkoły powinny być wyposażone w pomoce
dydaktyczne i sprzęt umożliwiające realizację zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
1)

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji
rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 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 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650
i Nr 219, poz. 1706.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156,
z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56, poz. 461 oraz
z 2010 r. Nr 239, poz. 1597.

2. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne,
o których mowa w ust. 1, powinno umożliwiać realizację szkolnego zestawu programów nauczania,
a w przedszkolu — przyjętego programu wychowania
przedszkolnego.
§ 3. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy
wykaz materiałów ustala dyrektor szkoły.
§ 4. 1. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują także:
1) podstawy programowe obowiązujące dla danego
typu szkoły i etapu edukacyjnego;
2) programy nauczania objęte szkolnym zestawem
programów nauczania;
3) podręczniki niezbędne do realizacji szkolnego zestawu programów nauczania;
4) czasopisma metodyczne związane z nauczanymi
przedmiotami i prowadzonymi zajęciami.
2. Decyzję o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej
podręczników i czasopism metodycznych podejmuje
dyrektor szkoły, uwzględniając zapotrzebowanie zgłoszone przez nauczycieli.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia.4)
Minister Edukacji Narodowej: K. Hall
4)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem
Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 lipca 1982 r.
w sprawie określenia podstawowych warunków do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. MOiW Nr 10, poz. 93
oraz Dz. Urz. MEN z 1991 r. Nr 2, poz. 9).

