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Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeÊ-
nia 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 z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji ku-
ratoriów oÊwiaty oraz zasad tworzenia ich delegatur
(Dz. U. Nr 164, poz. 1169) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu zapewnienia w∏aÊciwego wykony-
wania zadaƒ wynikajàcych ze sprawowania
nadzoru pedagogicznego w wydzia∏ach ku-
ratorium mogà byç tworzone oddzia∏y.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W celu zapewnienia w∏aÊciwego wykony-
wania zadaƒ wynikajàcych ze sprawowa-
nia nadzoru pedagogicznego prac´ kurato-
rium nale˝y tak zorganizowaç, aby:

1) pracownicy przeprowadzajàcy ewalu-
acje w szko∏ach lub placówkach nie wy-
konywali innych zadaƒ z zakresu nadzo-
ru pedagogicznego,

2) pracownicy przeprowadzajàcy kontrole
w szko∏ach lub placówkach nie wykony-
wali innych zadaƒ z zakresu nadzoru pe-
dagogicznego,

3) szko∏y i placówki, w których b´dzie prze-
prowadzana ewaluacja lub kontrola,
przydzielane by∏y pracownikom ka˝do-
razowo w sposób losowy.”;

2) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szczegó∏owà organizacj´ oraz tryb pracy ku-
ratorium, w tym jego delegatur, okreÊla re-
gulamin kuratorium ustalony przez kuratora
oÊwiaty i zatwierdzony przez wojewod´.”,

b) uchyla si´ ust. 5.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia. 

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

z dnia 7 paêdziernika 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organizacji kuratoriów oÊwiaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

———————
1) 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).

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, Nr 56, poz. 458
i Nr 157, poz. 1241.

ww
w.

rc
l.g

ov
.p

l


		2009-10-09T20:09:08+0200
	Mariusz Lachowski




