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ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1  

z dnia 28 maja 2021 r. 

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, 619 i 762) zarządza się, co następuje: 

§  1.  [Zakres podmiotowy, przedmiotowy i czasowy ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty] 

1.  2  Do dnia 31 sierpnia 2022 r. ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie 
publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie 
lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie 
odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 
r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się na czas, na jaki zostały zawieszone 
odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia. 

§  2.  [Realizacja zadań jednostek systemu oświaty poprzez nauczanie zdalne lub w inny 
sposób] 

1. 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. 

2. W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa 
w ust. 1, dyrektor jednostki systemu oświaty ustala inny sposób realizowania tych zajęć. 

3. Sposób realizacji zadań jednostki systemu oświaty innych niż realizacja zajęć ustala 
dyrektor tej jednostki. 

4. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej jednostki 
informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

§  3.  [Kontynuacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych 
pracowników]Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które 
rozpoczęły się przed dniem 30 maja 2021 r., mogą być 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. 

§  4.  [Derogacja]Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 
2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 824). 

§  5.  [Wejście w życie]Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2021 r. 

1 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). 
2 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1519) 
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 2021 r. 


