
Szanowni Państwo,  

przekazuję Państwu najważniejsze informacje z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 

dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

(Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).  

Całość  rozporządzenia zamieszczam w załączniku nr 2. Rozporządzenie wchodzi w 

życie 29 marca 2021r.   

Do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach z pewnymi 

wyjątkami. Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii 

konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. 

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania 

przedszkolnego, na wniosek:                                                                                                                    

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,                                 

2) rodziców dzieci, którzy:                                                                                                                       

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,                                                     

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,                                                   

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19,                                                                                                                                               

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,                         

e) wykonują działania ratownicze,                                                                                                            

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),                                    

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej,                                                                                                        

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,                                                                                                    

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-

terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,                                                    

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,                                                          

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek 

zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej 

formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.                                                                                                                                         

W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone 

zgodnie z § 1 ust. 1, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe.                                                               

W przypadku uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, o których mowa w 

§ 2 ust. 1, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, w miejscu 

zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek: zorganizować dla tych  uczniów zajęcia w szkole 

lub umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość na terenie szkoły.                                                       

W przypadku uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 2 

ust. 1, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu 
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zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. 

W klasie VIII szkoły podstawowej, klasie III liceum ogólnokształcącego i klasie IV technikum 

dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego. W ramach konsultacji, o których mowa w ust. 11, dyrektor 

szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu 

ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. 

Łączę wyrazy szacunku, Bożena Olichwer- dyrektor szkoły 

 


