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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 r.
Poz. 781

RO ZP OR ZĄD ZENI E
MI NIS TRA EDU KACJI NA ROD OW EJ 1)
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564 i 657) wprowadza się następujące zmiany:
1)

2)

w § 3 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3)

praktyk zawodowych dla uczniów szkoły policealnej realizowanych u pracodawców lub w indywidualnych
gospodarstwach rolnych, na warunkach określonych w § 4 ust. 1b, po wyrażeniu zgody, o której mowa
w § 4 ust. 1a pkt 4;

4)

praktyk zawodowych dla uczniów technikum – w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1a pkt 3.”;

w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty praktyki zawodowe,
o których mowa w ust. 1, mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy:

1)

2)

1)

uczeń szkoły policealnej i technikum posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie
wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), których zakres i wymiar można
zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;

2)

uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym
gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020), którego zakres i wymiar można
zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;

3)

uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy
z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa;

4)

uczeń szkoły policealnej odbędzie praktyki zawodowe w miejscu określonym w podstawie programowej
kształcenia w danym zawodzie, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – przez
jego rodzica, na udział w praktykach zawodowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty.

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U.
poz. 2268).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248
oraz z 2020 r. poz. 374.
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1b. Podmiot przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe zapewnia prowadzenie tych praktyk, z uwzględnieniem
przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.”;
3)

w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego
słuchacza lub uczestnika – po uzyskaniu zgody jego rodzica, kształcenie praktyczne realizowane w ramach kształcenia
ustawicznego w danej formie pozaszkolnej niemożliwe do zrealizowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość lub innego sposobu kształcenia, może być realizowane w miejscu prowadzania danej formy pozaszkolnej,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii.
3. Słuchaczowi lub uczestnikowi danej formy pozaszkolnej, który posiada doświadczenie w danym zawodzie lub
realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, można zaliczyć to doświadczenie lub wolontariat na poczet realizacji kształcenia
praktycznego.”;

4)

w § 11b:
a)

po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:
„8a. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół, o których mowa
w ust. 2 i 3, terminy, o których mowa odpowiednio w:
1)

art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 5 dni;

2)

art. 158 ust. 6–9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 3 dni.

8b. W roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego, o którym mowa
w art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, na rok szkolny 2020/2021, odpowiednio do klas
I, klas wstępnych lub semestrów pierwszych klas I publicznych szkół, o których mowa w ust. 2 i 3.”,
b) w ust. 9 wyrazy „ust. 2–8” zastępuje się wyrazami „2–8b”;
5)

w § 11h:
a)

uchyla się ust. 1,

b) uchyla się ust. 2;
6)

w § 11i w ust. 6 wyrazy „2 dni” zastępuje się wyrazami „21 dni”;

7)

po § 11n dodaje się § 11o w brzmieniu:
„§ 11o. 1. W roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których
mowa w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalone przez dyrektora szkoły lub placówki na rok
szkolny 2019/2020, mogą być zmienione przez dyrektora szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej, i przeznaczone na dni, w których w szkole lub placówce odbywa się, zgodnie z komunikatem dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, o którym mowa w § 11i, odpowiednio:
1)

egzamin ósmoklasisty;

2)

egzamin gimnazjalny;

3)

egzamin maturalny;

4)

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;

5)

egzamin zawodowy.

2. W przypadku zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o której mowa
w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o zmienionych
w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym
2019/2020 ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki na rok szkolny 2019/2020 nie ulega zmianie.”;
8)

w § 13:
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

art. 53 ust. 1d, art. 63 ust. 13 oraz art. 63 ust. 22 w zakresie stosowania przepisów ust. 13, a także art. 117 ust. 3,
art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. f–fd, art. 154 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;”,

b) uchyla się pkt 13,
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w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.”;

9)

§ 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do jednostek systemu oświaty, których działalność
dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza została zawieszona na podstawie odrębnych przepisów w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.”.

§ 2. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia organ prowadzący przedłużył powierzenie
pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty na podstawie § 11h ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1,
w brzmieniu dotychczasowym, organ prowadzący może przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki
systemu oświaty na podstawie § 11h ust. 1a pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w przypadku konieczności obsadzenia
stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1–3, które wchodzą w życie z dniem
4 maja 2020 r.
Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski

