Uzasadnienie
Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410,
z późn. zm.) wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 30b ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), wprowadzonego 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 umożliwienia
uczestniczenia w konsultacjach wszystkim uczniom szkół artystycznych, nie tylko z pionem
ogólnokształcącym.
Proponowana zmiana § 3 – dodanie pkt 6a – umożliwi od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 28
czerwca 2020 r. zapewnienie konsultacji uczniom szkół artystycznych realizujących
wyłącznie kształcenie artystyczne z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz
możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
Powyższa zmiana umożliwi uczniom wszystkich typów szkół artystycznych (a nie jak
dotychczas tylko uczniom szkół artystycznych, które realizują kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej i ponadpodstawowej) udział w konsultacjach z nauczycielami i
korzystanie z biblioteki szkolnej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasad demokratycznego
państwa prawnego i jest uzasadniony ważnym interesem państwa.
Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
Rozporządzenie 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.
Rozporządzenie 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.

