
Stan prawny na dzień  7 czerwca  2021 roku 

 

1 
 

 PRAWO W OŚWIACIE  

I – VI 2021 

 

 

Ustawy i nowelizacje ustaw 
 
1. Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe (poz.762) 

zmiany: 
 dotyczą zezwolenia na spełnianie rocznego obowiązku przedszkolnego, 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza przedszkolem i szkołą 
2. Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych 

innych ustaw (poz.619) 
zmiany: 

 prowadzenie przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
monitoringu karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół 
ponadpodstawowych, zwany dalej „monitoringiem karier absolwentów”. 

3. Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2021 poz.4) 
zmiany m.in.: 

 terminy w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli, 
 rozwiązania dot. korzystania przez szkoły i placówki z bezpiecznego nieodpłatnego 

narzędzia informatycznego, 

 umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania 
podejmowanie działań inicjujących, koordynujących i wspierających prowadzenie 
działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w systemie oświaty, a także 
zlecania zadań z tego zakresu. 

4. Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2021, poz.159) 

 

Obwieszczenia w sprawie jednolitych tekstów ustaw i rozporządzeń 
 
1. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (poz.890) 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej 
(poz.584) 
 

Rozporządzenia  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.982) – wchodzi w życie z dniem 31 
maja 2021r. 
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2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 29 kwietnia 2021r.w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 824) – w chodzi w życie z dniem 3 maja 2021r. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji 
celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 
w 2021 r. (poz.577) 

4. Rozporządzenie 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 (poz.561) – traci moc 3 maja 2021r. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu 
maturalnego (poz.482) 

 
 
NOWELIZACJE 

Rozporządzenia  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 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 (poz.983) 

       

 zmiany dotyczą organizowania „zajęć wspomagających”  uczniów w opanowaniu i 
utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka 
mniejszości etnicznej i języka regionalnego od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 
2021 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (kl. IV-VIII), szkołach 
ponadpodstawowych, szkołach artystycznych organizujących kształcenie ogólne, 
szkołach specjalnych; 

 w odniesieniu do szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, poza 

tradycyjną, stacjonarną formą realizacji praktyk zawodowych, do 31 sierpnia 2021 r. 

zachowano możliwość realizacji praktyk zawodowych również z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość – w formie projektu edukacyjnego lub 

wirtualnego przedsiębiorstwa.  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 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 (poz.961) 
 zmiany dotyczą  ustalania rocznej  lub końcowej oceny klasyfikacyjnej z wybranych 

zajęć edukacyjnych artystycznych, która była ustalana w trybie egzaminów. W roku 
szkolnym 2020/2021 nie przeprowadza się tych egzaminów,   roczną lub końcową 
ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 
artystyczne. 
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3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków 
pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej 
przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (poz.938) na podst.  ustawy o systemie 
oświaty, wchodzi w życie 1 stycznia 2022 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (poz.911) na podst.  ustawy Prawo 
oświatowe, wchodzi w życie 1 stycznia 2022 

 zmiany w powyższych dwóch rozporządzeniach dotyczą doprecyzowania 
definicji domów wczasów dziecięcych i definicji wychowanka tego domu oraz 
dookreślenia czasu pobytu w nich przez wychowanków   

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (poz.787) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.752) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r (poz.739) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.701) 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 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 (poz.681) 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.651) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 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 (poz.532) 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (poz.502) 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (poz.448) 
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14. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 marca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji 
oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(poz.390) 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 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 (poz.370) 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (poz.366) 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (poz.283) 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji 
oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(poz.254) 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 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 (poz.242) 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 
(popz.211) 

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (poz.202) 

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 stycznia 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 (poz.150) 

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (poz.92) 

 
                                                                                                                                         

 
                                                                                                                          zebrała i opracowała  

 E. Rostkowska 


