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PRAWO W OŚWIACIE 

I – XII 2021 

 

 

USTAWY I NOWELIZACJE USTAW 
 

1. Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych (poz.1237) 

      zmiany: w celu realizacji polityki oświatowej państwa minister właściwy do spraw oświaty 
i wychowania może ustanowić programy i przedsięwzięcia, na które przeznacza się środki 
finansowe na oświatę i wychowanie. 

2. Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe (poz.762) 
     zmiany: dot. wydawania zezwolenia przez dyrektora na spełnianie rocznego obowiązku 

przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza przedszkolem i szkołą 
3. 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”. 

4. 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. 

5. 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 
 
Ustawy  
 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 
(poz.1930) 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty – (poz. 1915) 

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela (poz.1762) 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe (T.J. poz.1082) 
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5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej 
(T.J. poz.584) 

 

Rozporządzenia  
 

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 
(T.J. poz.890) 

 

ROZPORZĄDZENIA COVID-19 

 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.2301; od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 
stycznia 2022 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół 

wymienionych w rozporz., w chodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021r) 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie czasowego  

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy 
państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi (poz.2037; możliwość 
zawieszenia  zajęć do 30 listopada 2021 r.  w placówkach oświaty przy granicy z Białorusią 

3. 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., traci moc 14.12.21) 

4. 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 

5. 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. 

 
 Nowelizacje rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek     
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(poz.1519) 
zmiany: wydłużenie do 31 sierpnia 2022 roku ogranicza się w całości lub w części 
funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których 
odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone. 
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2. 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) 

3. 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) 

4. 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) 

5. 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) 

6. 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) 

7. 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) 

8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

 
Nowelizacje rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   
 

 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 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.2302) wchodzi w życie 1 stycznia 2022r. 
zmiany: dookreślenia dotyczące przypadków dotacji na ucznia otrzymywanych przez 
szkoły 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 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.2047) 
zmiany: możliwość zmian w ciągu roku szkolnego w regulaminach konkursów, olimpiad 
i turniejów  
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3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 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.1743) 
zmiany: składanie deklaracji i wykazu uczniów przez elektroniczny system wspomagający      
przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 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.1525) 
zmiany: dotyczą procesu rekrutacji w 2022/2023, organizacji egzaminów   zewnętrznych 
w 2021/2022 i egzaminu 2022. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 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.1343) 
zmiany: dotyczą zwiększenia liczby godzin „zajęć wspomagających” 

6. 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.  

7. 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. 

8. 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) 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 marca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
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funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz.532) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

13. 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) 

14. 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) 

 
                                                                                                                                         

ROZPORZĄDZENIA POZOSTAŁE   

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"(poz.1675) 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (poz.1092) 

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 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu 
maturalnego (poz.482) 

 
Rozporządzenia  pozostałe –  NOWELIZACJE 

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie 
dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (poz.1828) 

zmiany wprowadza się w  załączniku nr 1 w tabeli DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE WYMAGANE DO UZYSKANIA DYPLOMU ZAWODOWEGO 
W ZAWODZIE NAUCZANYM NA POZIOMIE TECHNIKA OKREŚLONYM W KLASYFIKACJI 
ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO   
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6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 września 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 
przebywających za granicą (poz.1661) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1618) 

     zmiany: uchylenie zapisów dotyczących ewaluacji i monitorowania, nowa definicja 
kontroli 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" 
(poz.1602) 

     zmiany: w latach 2021-2024 rozszerzenie możliwości zakupu laptopów ze sprzętem 
przetwarzającym wizerunek i głos, zestawów dla nauczyciela do pracy z wykorzystaniem 
technik i metod kształcenia na odległość, projektorów głośników itd., pomocy 
dydaktycznych dla uczniów niewidomych i niedowidzących oraz z innymi 
niepełnosprawnościami (np. intelektualną), zmiany dotyczą również zasad aplikowania 
o środki i wysokość dofinansowania) 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (poz.1601) 

     zmiany: rozszerzenie w § 21 możliwości prowadzenie kursów kwalifikacyjnych o WDŻ, 
organizacja kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli szkół artystycznych (wnioski, wykazy 
osób przewidzianych do realizacji, kryteria naboru uczestników  

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 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.1599) 

     zmiany: możliwość uczęszczania dzieci i młodzieży do ośrodka w miejscu zamieszkania, 
liczba wychowanków w grupie, opieka nocna, arkusze organizacyjne   

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 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.1596) 

     zmiany: możliwość uczestnictwa uczniów niebędących wychowankami ośrodka 
a posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, liczba uczniów 
w oddziale, opieka w porze nocnej.  

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (poz.1571) 

    zmiany: w § 13a wyrazy „W roku szkolnym 2020/2021” zastępuje się wyrazami „W latach 
szkolnych 2020/2021 i 2021/2022” – na podstaw. ustawa prawo oświatowe 
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13. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (poz.1570) –  
na podstaw. ustawa o systemie oświaty 

     zmiany: w § 11b wyrazy „W roku szkolnym 2020/2021” zastępuje się wyrazami „W latach 
szkolnych 2020/2021 i 2021/2022” 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych 
zawodów szkolnictwa branżowego (poz.1562) 

     zmiany: wprowadzenie zmian w podstawie programowej technika gazownictwa, 
spawalnictwa 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (poz.1548) 

     zmiana: dotyczą zał.6 – Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku 
16. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (poz.1537) 

     zmiany: w wykazie lektur z języka polskiego oraz w warunkach i sposobie realizacji 
przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie   

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (poz.1534) 

     zmiany: wprowadzenie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego 
technikum podstawy programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie 
rozszerzonym   

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

     zmiany: w wykazie lektur z języka polskiego oraz w warunkach i sposobie realizacji   
przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie; wprowadzenie dla czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum podstawy programowej dla przedmiotu 
historia tańca w zakresie rozszerzonym.   

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 
(poz.1203) 

     zmiany: dotyczą konieczności dostosowania przepisów tego rozporządzenia do przepisów 
ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (min. zabezpieczenia przed 
fałszerstwem); uchylenia przepisów i wzorów druków dla dotychczasowych gimnazjów 
i dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych oraz egzaminów, których już nie ma; 
zmiany porządkujące wynikające ze zmian w prawie oświatowym oraz uwag m.in.  szkół, 
podmiotów opracowujących programy do wypełniania świadectw. 
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20. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (poz.1036) 

     zmiany: dotyczą zapisów w tabeli KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA 
BRANŻOWEGO Zał.2  w zawodach: „Technik gazownictwa” o symbolu cyfrowym 311913  
BRANŻY BUDOWLANEJ (BUD) oraz „Technik spawalnictwa” o symbolu cyfrowym 311516 
BRANŻY MECHANICZNEJ (MEC) 

21. 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  

22. 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   

23. 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) 

24. rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r (poz.739) 

25. 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) 

 

 
 
 

 
                                                                                                                       zebrała i opracowała                            

                                                                                                                                                       E. Rostkowska 


