
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2021 r. 

Poz. 1599 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
1) 

z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 

specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających 

opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 

Na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek 

oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych 

ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych 

oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamiesz-

kania (Dz. U. poz. 1606 oraz z 2021 r. poz. 911) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 35: 

a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „ , specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka 

socjoterapii lub nie mogą przebywać w bursie”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W uzasadnionych przypadkach dzieci i młodzież, o których mowa w ust. 1, mogą uczęszczać do spe-

cjalnego ośrodka wychowawczego w miejscu zamieszkania.”, 

c) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) 21. rok życia – w przypadku wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym.”; 

2) w § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w: 

1) specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju 

przedszkola specjalnego lub szkoły specjalnej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy; 

2) specjalnym ośrodku wychowawczym – wynosi do 12.”; 

3) w § 42 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby. 

5. W przypadku gdy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub specjalnym ośrodku wychowawczym 

przebywa więcej niż 48 wychowanków, liczbę osób sprawujących opiekę w porze nocnej zwiększa się o co najmniej 

jednego wychowawcę grupy wychowawczej na każdych kolejnych 48 wychowanków.”. 

                                                           
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). 
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§ 2. 1. Arkusze organizacji publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i publicznych specjalnych 

ośrodków wychowawczych na rok szkolny 2021/2022 zatwierdzone przez organ prowadzący przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia mogą być zmienione w zakresie wynikającym z przepisów § 35 ust. 1 pkt 2, ust. 1a i ust. 2 

pkt 2, § 39 ust. 2 i § 42 ust. 4 i 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

2. W przypadku wprowadzenia zmian w arkuszach organizacji publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowaw-

czych i publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych na rok szkolny 2021/2022 zgodnie z ust. 1, zmienione arkusze 

organizacji są przedstawiane ponownie do zaopiniowania kuratorowi oświaty zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) i zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie 

do dnia 30 września 2021 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek 
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