Uzasadnienie
Konieczność nowelizacji rozporządzenia 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 (Dz. U. poz. 410,
z późn. zm.) wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 30b ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), wprowadzonego 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 przede wszystkim z
potrzeby przedłużenia terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa
COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował
o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród
dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 12 marca do 28 czerwca 2020 r. –
działalności niektórych jednostek systemu oświaty.
Jednocześnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal ogłoszony stan epidemii
związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie
ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek przedłużono termin ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 28 czerwca 2020 r.
Ponadto, przywraca się funkcjonowanie domów wczasów dziecięcych, które w związku
z decyzjami o zniesieniu ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych
oraz burs, a także w związku z decyzjami o uruchomieniu wypoczynku letniego, mogą
po okresie przerwy również rozpocząć swoją działalność.
Rozporządzenie uwzględnia także zniesienie ograniczania działalności przedszkoli i szkół
specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej,
bowiem działalność podmiotów leczniczych i jednostek pomocy społecznej jest wznawiana.
Zatem niezbędne jest zapewnienie dzieciom i młodzieży przebywającym w tych placówkach
realizacji odpowiednio wychowania przedszkolnego i nauki.
Ponadto, znosi się ograniczenie funkcjonowania ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.
Działalność tych placówek związana jest przede wszystkim z realizacją zajęć rewalidacyjnowychowawczych, które można realizować od 18 maja 2020 r. Rodzice dzieci i młodzieży
objętych tymi zajęciami zgłaszają, że niezbędne jest również umożliwienie sprawowania
opieki nad wychowankami w tych placówkach.
W rozporządzeniu dopuszczono również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie
zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego, w szczególności uczniów, którzy
korzystają z konsultacji, tj. analogicznie jak dotychczas w przypadku internatów
zorganizowanych w szkołach.
Jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostanie wznowione będą zobowiązane
do stosowania regulacji zawartych w § 4d rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem
przepisów dotyczących przywrócenia funkcjonowania domów wczasów dziecięcych,
przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach
pomocy społecznej oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, które wejdą w życie z
dniem 8 czerwca 2020 r.
Termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasad demokratycznego państwa
prawnego i jest uzasadniony ważnym interesem państwa.
Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
Rozporządzenie 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.
Rozporządzenie 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.

