
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  E D U K A C J I  I  N A U K I 1) 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 
r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 
1870 i 1960) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „29 listopada 2020 r.” zastępuje 

się wyrazami „3 stycznia 2021 r.”; 
2) w § 2:  

a) w ust. 3a wyrazy „ust. 3h” zastępuje się wyrazami „ust. 3h i 3j”, 
b) ust. 3h  otrzymuje brzmienie: 

 „3h. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów 
kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor 
odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może zorganizować zajęcia z zakresu 
praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach 
tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu 
nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika 
możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość.”, 

c) po ust. 3h dodaje się ust. 3i–3k w brzmieniu:  
„3i. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 3h, 

mogą być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach 
rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na 
aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. 

3j. Przepisy ust. 3h i 3i stosuje się odpowiednio także do kształcenia 
praktycznego realizowanego w ramach kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 
5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

3k. W przypadku: 
1) szkół podstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami 

sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego, o których mowa w § 1a ust. 
1 pkt 1, 

2)  szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych 
mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach 
ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego 
w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, o których mowa w § 1a 
ust. 1 pkt 2  

                                                 
1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848). 
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– zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w 
miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość, o których mowa w ust. 3a, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu 
szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.”; 

3) w § 2a w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
„4) branżowych szkół I stopnia – w odniesieniu do uczniów będących młodocianymi 

pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile 
u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację 
epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.”; 

4) w § 2b: 
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r. na obszarze kraju 
ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół i placówek 
artystycznych, które polega na zorganizowaniu zajęć w tych szkołach i placówkach 
w następujący sposób:”, 

b) w ust. 3 wyraz „szkół” zastępuje się wyrazami „szkół i placówek”, 
c) w ust. 4 wyraz „szkoły” zastępuje się wyrazami „szkoły lub placówki”, 
d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w ust. 1, może udostępnić 
pomieszczenia odpowiednio w szkole lub placówce, w celu przeprowadzenia 
konkursów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, po uzyskaniu zgody organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny.”; 

5) § 2c otrzymuje brzmienie:  
„§ 2c. W okresie ograniczenia, o którym mowa w § 1a ust. 1 pkt 1 i § 2b ust. 1, 

szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie 
szkoły podstawowej jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób 
zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób 
realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas 
szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom 
I–III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do 
dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.”.  

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r. 
 

MINISTER EDUKACJI I NAUKI 

Przemysław Czarnek 
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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 utrzymującej się 
wysokiej liczby zakażeń COVID-19 i tym samym trwającego nadal na terenie Polski stanu 
epidemii. 
Mając na względzie potrzebę jak najszybszego zahamowania rozwoju epidemii COVID-19 
zaplanowano przedłużenie trwającego ograniczenia funkcjonowania szkół podstawowych dla 
dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek 
kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego do dnia 3 stycznia 2021 r. 
Ograniczenie polega na kontynuowaniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.  
 

Projekt rozporządzenia określa, że od dnia 30 listopada 2020 r. w przypadku: szkół 
ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, 
oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów 
mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, szkół 
podstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami 
mistrzostwa sportowego – zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia 
realizowane będą w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich 
realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik. Zajęcia będą realizowane z zachowaniem 
ograniczeń, zakazów i nakazów (oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego, szkoły 
podstawowe i ponadpodstawowe). 
 

Odrębnymi rozwiązaniami objęto szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, centra 
kształcenia zawodowego oraz placówki kształcenia ustawicznego realizujące praktyczną naukę 
zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Dyrektorom tych szkół, centrum 
i placówek umożliwiono organizację zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu  
w miejscu ich prowadzenia. Zajęcia te będą prowadzone o ile z programu nauczania zawodu 
lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych 
efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Będą one 
realizowane w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego,  
w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.  
W przypadku praktycznej nauki zawodu realizowanej u pracodawców lub w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych, może być ona prowadzone o ile w podmiotach tych nie występują 
zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu 
uczniów. Analogiczne rozwiązania zastosowano wobec form pozaszkolnych, o których mowa 
w art. 117 ust. 1a pkt 5. 

Ponadto z ograniczenia funkcjonowania szkół wyłączono uczniów branżowych szkół I 
stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych 
u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną 
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sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Tym samym 
uczniowie będący młodocianymi pracownikami będą kontynuowali naukę zawodu  
u pracodawców. 

 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 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. 
 
 


