
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 15 stycznia 2021 r. 

Poz. 92 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI I  NAUKI
1)

 

z dnia 13 stycznia 2021 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 oraz 

z 2021 r. poz. 4) 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, 1960 i 2087) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie 

publicznych i niepublicznych: 

1) szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII; 

2) szkół ponadpodstawowych; 

3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego; 

4) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych; 

5) domów wczasów dziecięcych; 

6) szkolnych schronisk młodzieżowych. 

2. W przypadku: 

1) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, 

2) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funk-

cjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 

3) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorga-

nizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej 

– zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.”; 

2) w § 2: 

a) w ust. 3a wyrazy „zajęć, o których mowa w ust. 3h i 3j” zastępuje się wyrazami „zajęć i praktyk, o których mowa 

odpowiednio w ust. 3h, 3j i 3ja”, 

b) w ust. 3f wyrazy „szkół podstawowych” zastępuje się wyrazami „szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII”, 

                                                           
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 i 2335). 
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c) po ust. 3j dodaje się ust. 3ja w brzmieniu: 

„3ja. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe praktyki zawodowe dla uczniów klas i seme-

strów programowo najwyższych kształcących się w zawodach, dla których podstawa programowa kształcenia  

w zawodach przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wy-

maganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzo-

nej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 r. 

poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103), mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie 

przyjmującym uczniów na te praktyki nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemio-

logiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Przepisów ust. 3h i 3i nie stosuje się.”, 

d) w ust. 3k w pkt 1 wyrazy „szkół podstawowych” zastępuje się wyrazami „szkół podstawowych w zakresie 

klas IV–VIII”; 

3) w § 2b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 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: 

1) w przypadku szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych – 

zajęcia edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa 

w ust. 3, lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 4; 

2) w przypadku szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klas IV–VIII szkoły pod-

stawowej lub liceum ogólnokształcącego – zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i zajęcia edukacyjne artystyczne 

są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, lub w inny 

sposób, o którym mowa w ust. 4.”; 

4) uchyla się § 2c. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r. 

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek 
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