DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 marca 2021 r.
Poz. 532

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA EDUK ACJ I I NAUK I 1)
z dnia 23 marca 2021 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 oraz
z 2021 r. poz. 4) 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)

po § 11gg dodaje się § 11gh w brzmieniu:
„§ 11gh. W roku szkolnym 2020/2021 w czasie wiosennej przerwy świątecznej, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie:
1)

art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

2)

art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

3)

art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed
dniem 1 września 2017 r.,

4)

art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

– nie organizuje się wypoczynku, o którym mowa w art. 92a–92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”;
2)

w § 11ha:
a)

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

1)

2)

przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii
organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub
placówki oraz zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego
i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568 i 2157) albo
jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji
związkowych, zrzeszających nauczycieli, działających w jednostce systemu oświaty, w której przedłuża się
powierzenie stanowiska dyrektorowi, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2026 r., jednak nie krótszy
niż jeden rok szkolny, albo”,

Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji
i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394,
1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242 i 370.
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b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Opinia zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest wydawana w terminie
14 dni od dnia otrzymania wystąpienia organu prowadzącego o wydanie tej opinii.”;
3)

w § 13b po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:
„5b. W roku szkolnym 2020/2021 w czasie wiosennej przerwy świątecznej nie stosuje się przepisów art. 92a–92t
i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.”.

§ 2. Do przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, w przypadku gdy przed dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia organ prowadzący wystąpił do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
o wydanie opinii, o której mowa w § 11ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

