
Uzasadnienie 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydany na podstawie 

upoważnienia zawartego w art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.), wprowadzony art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), wynika z potrzeby określenia sposobu realizacji 

zadań jednostki systemu oświaty w bieżącym roku szkolnym w sytuacji wzrostu zakażeń 

COVID-19 i tym samym trwającego nadal na terenie Polski stanu epidemii. 

Projekt rozporządzenia przewiduje, że od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. 

nastąpi na obszarze kraju ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla 

dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek 

kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. 

Ograniczenie polegać będzie na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. 

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego 

i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane 

w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika 

możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. 

Ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych nie dotyczy klas IV-VIII szkół 

podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących 

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii – ze 

względu na specyfikę ich działania. Szkoły te funkcjonują w placówkach, w których młodzież 

ma zapewnioną naukę, wychowanie oraz całodobową opiekę, a także prowadzone są zajęcia 

o charakterze specjalistycznym i terapeutycznym.  

Natomiast, w przypadku szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV–

VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych, podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy 

społecznej  - dyrektor szkoły decyduje o trybie nauczania. 

W przypadku szkół ponadpodstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych, klas IV-VIII 

szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz szkół 

podstawowych dla dorosłych, przepisy zobowiązują dyrektorów do zorganizowania nauczania 

w trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

na terenie szkoły dla uczniów, którzy z uwagi na niepełnosprawność lub warunki domowe nie 

są w stanie realizować nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Doprecyzowano także termin i sposób ograniczenia funkcjonowania szkół artystycznych tj. 

od 24 października do 8 listopada br.  

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 r. 

Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasad demokratycznego 

państwa prawnego i jest uzasadniony ważnym interesem państwa.  

Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.  



Projekt nie zawiera przepisów technicznych wymagających notyfikacji w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597) oraz nie podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w tym rozporządzeniu.  

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, 

dokonania konsultacji albo uzgodnienia.  

Odnosząc się do § 12 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), 

należy stwierdzić, że rozporządzenie uwzględnia regulacje, w stosunku do których nie ma 

możliwości, aby mogły być podjęte za pomocą alternatywnych środków. 


