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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

.p
l

w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeƒstwa
i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodost´pnej
podczas çwiczeƒ, o których mowa w ust. 1, obowiàzuje podzia∏ na grupy, z tym ˝e grupa nie powinna liczyç
mniej ni˝ 5 uczniów.

§ 1. 1. Podczas zaj´ç edukacyjnych z edukacji dla
bezpieczeƒstwa obejmujàcych prowadzenie çwiczeƒ
w zakresie udzielania pierwszej pomocy w oddzia∏ach
liczàcych wi´cej ni˝ 30 uczniów obowiàzuje podzia∏ na
grupy.

§ 2. W czasie ferii letnich dla uczniów, którzy
ukoƒczyli pierwszà klas´ zasadniczej szko∏y zawodowej, liceum ogólnokszta∏càcego, liceum profilowanego lub technikum, mogà byç organizowane specjalistyczne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe z zakresu
edukacji dla bezpieczeƒstwa na zasadach okreÊlonych w przepisach w sprawie warunków, jakie muszà
spe∏niaç organizatorzy wypoczynku dla dzieci i m∏odzie˝y szkolnej, a tak˝e zasad jego organizowania
i nadzorowania.

2. Oddzia∏y liczàce nie wi´cej ni˝ 30 uczniów mogà byç dzielone na grupy podczas çwiczeƒ, o których
mowa w ust. 1, za zgodà organu prowadzàcego szko∏´, z zastrze˝eniem ust. 3.
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2)

Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administracji 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).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801.

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

———————

3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
27 czerwca 2002 r. w sprawie rodzajów szkó∏, których
uczniowie podlegajà obowiàzkowi odbywania przysposobienia obronnego oraz organizacji jego odbywania (Dz. U.
Nr 113, poz. 987), które traci moc z dniem 1 wrzeÊnia
2009 r. na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 maja
2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze
fizycznej (Dz. U. Nr 97, poz. 801).
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§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2009 r.3)

l.g

3. W szkole specjalnej i oddziale specjalnym
w szkole ogólnodost´pnej oraz w szkole integracyjnej

ov

Na podstawie art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

