
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 grudnia 2020 r. 

Poz. 2382 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI I  NAUKI 1) 

z dnia 28 grudnia 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 2020 r. poz. 910 i 1378) 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, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10: 

a) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
„10. Okres, o którym mowa w ust. 9, nie może być krótszy niż 40% czasu przeznaczonego w danym miesiącu 

na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 9.”, 

b) w ust. 11 wyrazy „w odniesieniu do ostatniego miesiąca” zastępuje się wyrazami „w ostatnim miesiącu”, 

c) w ust. 12 wyrazy „rozpoczął naukę na pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021” zastępuje się wyrazami 
„uczęszcza na pierwszy semestr”, 

d) po ust. 12 dodaje się ust. 12a–12d w brzmieniu: 
„12a. W przypadku otrzymywania przez szkołę dotacji na ucznia uczęszczającego na pierwszy semestr, na 

podstawie ust. 12, do informacji o liczbie uczniów, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, przekazywanej w terminie określonym zgodnie z art. 38 ust. 1 albo 
art. 42 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, szkoła dołącza semestralny rozkład zajęć potwierdzający możliwość spełnienia przez 
tego ucznia warunku, o którym mowa w art. 44w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
Semestralny rozkład zajęć przekazuje się w miesiącu będącym pierwszym miesiącem otrzymywania przez szkołę 
dotacji na tego ucznia. 

12b. Liczba uczniów uczęszczających na pierwszy semestr, na których szkoła otrzymuje dotację na podstawie 
ust. 12, w poszczególnych miesiącach innych niż pierwszy miesiąc tego semestru, nie może być większa niż 110% 
liczby uczniów uczęszczających na ten semestr, na których szkoła otrzymała dotację na podstawie ust. 12 
w pierwszym miesiącu tego semestru. 

                                                           
1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji 
i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335). 

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 
1539, 2047, 2111 i 2314. 
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12c. Przepis ust. 12b nie dotyczy szkół, w których liczba uczniów uczęszczających na pierwszy semestr 
w poszczególnych miesiącach innych niż pierwszy miesiąc tego semestru, zwiększy się o nie więcej niż 
30 uczniów w porównaniu do liczby uczniów tego semestru, na których szkoła otrzymała dotację na podstawie 
ust. 12 w pierwszym miesiącu tego semestru. 

12d. Jeżeli okres w danym miesiącu, w którym danego ucznia nie obejmuje ograniczenie funkcjonowania 
szkoły, jest krótszy niż 40%, a uczeń uczęszcza na drugi semestr w szkole, o której mowa w ust. 9, i niemożliwe 
jest spełnienie warunku uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o którym mowa w art. 26 
ust. 2 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie 
tych przepisów lub ust. 9–11, to uznaje się, że warunek został spełniony, jeżeli szkoła otrzymywała na tego 
ucznia dotację na podstawie ust. 12.”, 

e) w ust. 13 wyrazy „ust. 9–12” zastępuje się wyrazami „ust. 9–12d”, 

f) ust. 14 i 15 otrzymują brzmienie: 
„14. W przypadku ograniczenia funkcjonowania niepublicznego domu wczasów dziecięcych w całości, 

dotacja za liczbę dni ograniczenia jest równa iloczynowi liczby dni ograniczenia, liczby wychowanków i kwoty 
części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na wychowanka domu wczasów dziecięcych na dany rok dla 
powiatu, będącego dla niepublicznego domu wczasów dziecięcych organem rejestrującym, o którym mowa 
w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, podzielonej przez 
liczbę dni w danym roku. 

15. Przez liczbę wychowanków, o której mowa w ust. 14, należy rozumieć liczbę wychowanków przebywa-
jących w domu wczasów dziecięcych w odpowiednich dniach roku 2019, na których wypłacono dotację, 
a w przypadku niepublicznego domu wczasów dziecięcych, który rozpoczął funkcjonowanie po dniu 30 września 
2020 r. – 75% planowanej liczby wychowanków, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.”, 

g) w ust. 18 skreśla się wyrazy „niepublicznego domu wczasów dziecięcych,”; 

2) w § 10b wyrazy „§ 10c i § 10d” zastępuje się wyrazami „§ 10c–10e”; 

3) po § 10d dodaje się § 10e w brzmieniu: 

„§ 10e. 1. W przypadku jednostek systemu oświaty, wchodzących w skład zespołu jednostek systemu oświaty, 
dla których organami prowadzącymi lub organami rejestrującymi, o których mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, są różne jednostki samorządu terytorialnego, czynności 
i zadania odpowiednio organu prowadzącego lub organu rejestrującego, o których mowa w § 10c i § 10d, może 
wykonać jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla tego zespołu podmiotem przekazującym dane do 
Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji oświatowej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1: 
1) listę, o której mowa w § 10c ust. 15, przekazuje się w terminie do dnia 29 grudnia 2020 r.; 
2) wniosek, o którym mowa w § 10d ust. 4, składa się w terminie do dnia 29 grudnia 2020 r.; 
3) przekazanie środków na wypłatę dofinansowania, o którym mowa w § 10d ust. 8, następuje w terminie do dnia 

31 grudnia 2020 r.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem: 

1) § 1 pkt 1 lit. d i e, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2021 r.; 

2) § 1 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek 
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