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Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
 
odpowiadając na petycję, przesłaną w imieniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,  
w sprawie wydłużenia czasu na dostosowanie się do wymagań określonych  
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział 
przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej 
albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału 
przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych  
w szkole podstawowej1, uprzejmie przypominam, że przepis ten wszedł w życie 
dnia 1 września 2017 r.  
Jednocześnie czas na dostosowanie się do wymagań określonych w ww. 
rozporządzeniu został wyznaczony do 31 sierpnia 2022 r.2  
 
Organy prowadzące szkoły z oddziałami przedszkolnymi mają łącznie 5 lat na 
dokonanie stosownych zmian przewidzianych w tym rozporządzeniu. Należy 
zauważyć, że u podstaw wprowadzonych w 2017 r. przepisów, był zamiar 
zapewnienia wszystkim dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków 
nauczania, wychowania i opieki. 

 
1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 
ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział 
przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest 
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub 
oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej – Dz. U. z 2017 r.,  
poz. 1642 ze zm. 
2 Zgodnie z art. 304 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe - Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. 
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W świetle powyższego, trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla zmiany 
terminu, o którym mowa w art. 304 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zdrowie i życie dzieci 
korzystających z wychowania przedszkolnego jest bowiem najważniejsze. 
 
 
Z poważaniem 
 
 
 
 Katarzyna Koszewska 

Dyrektor 

Departament Kształcenia Ogólnego 

/ – podpisany cyfrowo/ 


