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PRAWO W OŚWIACIE  

I – VIII  2020 

 

 

NOWE AKTY PRAWNE  

Ustawy 

1. Ustawa 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 (poz.374, poz.567, poz.568, 695) 

  

Rozporządzenia  
 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

 zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.1389) 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (poz.1227) 
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot 

dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 

(poz.1137) 

4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w 

oddziale przygotowania wojskowego (poz.977) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych systemu 

informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.923) 

6. Rozporządzenie 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 

(poz.493) 

nowelizacje: poz. 530, poz. 564, poz. 657,  poz. 781, , poz.872, poz.891, poz.952, poz.111, 

poz.1394 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania 

dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe w 2020 r. (poz.479) 

8.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.410) – traci moc od 1 września   

 

nowelizacje: poz. 492, poz. 595, poz. 642,  poz. 742, poz. 780, poz.871, poz.953,poz. 990, 

poz.1004, poz.1110 
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NOWELIZACJE 

 

Ustawy  
 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (poz.1327) 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe (poz.910)  

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 

poz.256) 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 

poz.226) 

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 

poz.17) 

 

Rozporządzenia  

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (poz.1394) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą (poz.1388) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (poz.1386) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, 

warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (poz.1385) 

5. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (poz.1361) 

6. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (poz.1309) 

7. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (poz.1303) 
8. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego 

sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które 

służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe 

nawyki żywieniowe (poz.1302) 



Stan prawny na dzień 17 sierpnia  2020 roku 

 

3 
 

9. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (poz.1289) 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 

ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (poz.1284) 

11. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób 

niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które 

pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (poz.1283) 

12. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (poz.1280) 

13. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(poz.1166) 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie 

dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (poz.1154) 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25czerwca 2020r.zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem covid-19 (poz.1111) 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

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

(poz.1110) 

17. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (poz.1036) 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania (poz.1008) 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

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

(poz.1004) 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.990) 

21. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(poz.983) 

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.953) 

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (poz.952) 
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24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (poz.891) 

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.872) 

26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r.  zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

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

(poz.871) 
27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (poz.781) 

28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (poz.795) 

29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

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

(poz.780) 
30. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.742) 

31. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (poz.657) 

32. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.642) 

33. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów 

szkolnictwa branżowego (poz.635) 

34. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.595) 

35. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (poz.564) 

36. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (poz.530) 

37. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.492) 

38.  Rozporządzenie  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego  

do wykonywania zawodu nauczyciela (poz.726) 
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39. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania 

specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, 

zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (poz.269)  

40. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia 

(poz.207) 

41. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2020 poz.82) 

 

 
                                                                                                                            zebrała i opracowała  

 E. Rostkowska 

 

 

 


