Uzasadnienie
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydany na podstawie
upoważnienia zawartego w art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.), wprowadzony art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), wynika z potrzeby określenia sposobu realizacji
zadań jednostki systemu oświaty w bieżącym roku szkolnym w sytuacji utrzymującej się
wysokiej liczby zakażeń COVID-19 i tym samym trwającego nadal na terenie Polski stanu
epidemii.
Mając na względzie potrzebę jak najszybszego zahamowania rozwoju epidemii COVID19 zaplanowano przedłużenie trwającego ograniczenia funkcjonowania szkół podstawowych
dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych,
placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego do dnia 3 stycznia
2021 r. Ograniczenie polega na kontynuowaniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania
zajęć.
Projekt rozporządzenia określa, że od dnia 30 listopada 2020 r. w przypadku: szkół
ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego,
oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów
mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, szkół
podstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami
mistrzostwa sportowego – zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia
realizowane będą w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika
możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik. Zajęcia będą realizowane z
zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów (oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego,
szkoły podstawowe i ponadpodstawowe).
Odrębnymi rozwiązaniami objęto szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, centra
kształcenia zawodowego oraz placówki kształcenia ustawicznego realizujące praktyczną
naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Dyrektorom tych szkół,
centrum i placówek umożliwiono organizację zajęć z zakresu praktycznej nauki zawodu
w miejscu ich prowadzenia. Zajęcia te będą prowadzone o ile z programu nauczania zawodu
lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji
wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Będą one realizowane w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego,
w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
W przypadku praktycznej nauki zawodu realizowanej u pracodawców lub w indywidualnych
gospodarstwach rolnych, może być ona prowadzone o ile w podmiotach tych nie występują
zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu
uczniów. Analogiczne rozwiązania zastosowano wobec form pozaszkolnych, o których mowa
w art. 117 ust. 1a pkt 5.
Ponadto z ograniczenia funkcjonowania szkół wyłączono uczniów branżowych szkół I
stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych

u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną
sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Tym samym
uczniowie będący młodocianymi pracownikami będą kontynuowali naukę zawodu
u pracodawców.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.
Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza
demokratycznego państwa prawnego i jest uzasadniony ważnym interesem państwa.

zasad

Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie zawiera przepisów technicznych wymagających notyfikacji w rozumieniu
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz.
597) oraz nie podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w tym rozporządzeniu.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom
Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii,
dokonania konsultacji albo uzgodnienia.
Odnosząc się do § 12 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283),
należy stwierdzić, że rozporządzenie uwzględnia regulacje, w stosunku do których nie ma
możliwości, aby mogły być podjęte za pomocą alternatywnych środków.

