
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. 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 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), 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 przedłużenia 

terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. 

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-

19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań 

profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i 

ograniczeniu – w terminie od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r. – działalności niektórych 

jednostek systemu oświaty.  

Jednocześnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan epidemii związany 

z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.  

Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie 

ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek zaprojektowano przedłużenie terminu 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 26 kwietnia 2020 r.  

Ponadto w odniesieniu do szkół prowadzących kształcenie zawodowe doprecyzowano, że  w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zawiesza się staż 

uczniowski, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

W związku koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych wprowadzono przepis umożliwiający prowadzenie kształcenia 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony 

z organem prowadzącym, w stosunku do tych wychowanków.  Tak zorganizowane kształcenie 

będzie mogło być realizowane w stosunku do wychowanków, którzy uzyskali zgodę na 

urlopowanie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 



października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969), tj. 

zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalczania i pobytu nieletnich 

w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. poz. 1755) i w związku z tym nie 

przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Celowym staje się ograniczenie do 

minimum liczby wychowanków przebywających w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych i  dopuszczenie ich urlopowania zgodnie z przepisami z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa.   

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego 

możliwości kształcenia urlopowanych wychowanków młodzieżowych ośrodków przy 

wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość, który wchodzi w życie z dniem 15 

kwietnia 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.  


