
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 2 marca 2020 r. 

Poz. 337 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły  
dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba,  

która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie 
na kwalifikacyjny kurs zawodowy 

Na podstawie art. 36 ust. 16 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 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do 
publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, 
w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na 
kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. poz. 1562) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Do publicznego lub niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych można przyjąć osobę, 

która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma 
opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie 
utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w liceum ogólnokształcącym dla młodzieży.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Do publicznego lub niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych można przyjąć również 

osobę, która ukończyła branżową szkołę I stopnia oraz najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych ukończyła 16 lat.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 15 lat, jeżeli 
osoba ta przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski 

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

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej 
(Dz. U. poz. 2268).  

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248. 
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