
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 stycznia 2021 r. 

Poz. 202 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI I  NAUKI 1) 

z dnia 28 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, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 2b w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Od 
dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „Od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 
14 lutego 2021 r.”; 

2) w § 2: 

a) ust. 3f otrzymuje brzmienie: 
„3f. W przypadku uczniów szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, 

o których mowa w § 1a ust. 1, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wyko-
rzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, w miejscu zamieszkania, dyrek-
tor szkoły ma obowiązek: 
1) zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub 
2) umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na te-

renie szkoły.”, 

b) po ust. 3f dodaje się ust. 3fa w brzmieniu: 
„3fa. W przypadku uczniów szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, 

o których mowa w § 1a ust. 1, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamiesz-
kania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształce-
nia na odległość na terenie szkoły.”, 

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 
„6a. W ramach konsultacji, o których mowa w ust. 6, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy 

sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.”; 

                                                           
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. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 oraz z 2021 r. poz. 92. 
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3) w § 2b po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 
„5a. W ramach konsultacji, o których mowa w ust. 5, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy spraw-

dzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. 

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek  




