
Aktualne zmiany w przepisach 
oświatowych



 Od 1 lipca 2021 r. zezwolenie na spełnianie obowiązku 
przedszkolnego oraz szkolnego może być wydane na podstawie 
wniosku, do którego dołączone będzie oświadczenie rodziców o 
zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 
podstawy programowej oraz zobowiązanie rodziców do 
przystępowania w każdym roku szkolnym do rocznych  egzaminów 
klasyfikacyjnych. Zapis dotyczący dołączenia do wniosku opinii 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej został uchylony

( Dz. U. 2021r. poz.762)

Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego poza przedszkolem oraz obowiązku 

szkolnego poza szkołą : edukacja domowa



 Od 22 lipca 2021 r. dodany został art.90w w ustawie o systemie 
oświaty dotyczący możliwości ustanowienia programów 
i przedsięwzięć, przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania, w celu realizacji polityki oświatowej państwa 
( Dz. U. 2021r. poz.1237 ).

 Minister, w przypadku ustanowienia programu lub 
przedsięwzięcia ogłasza w BIP, na swojej stronie podmiotowej, 
komunikat o ustanowieniu programu i naborze wniosków oraz 
ustanowieniu przedsięwzięcia.

Zmiana w ustawie o systemie oświaty



 Komunikat o ustanowieniu programu i naborze 
wniosków określa przede wszystkim przedmiot 
programu, podmioty uprawnione do udziału w 
ustanowionym programie, określa warunki udziału 
w programie a także tryb przeprowadzania naboru do 
programu oraz szczegółowe kryteria oceny 
wniosków.



-od 23 lipca 2021 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra 
Edukacji i Nauki z 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 ( zmiana opublikowana 
w Dz.U. z 2021 r. poz.1343). Zmiana rozporządzenia dodała przepisy 
umożliwiające przekazanie informacji oraz korektę informacji o 
zaplanowanych  w okresie od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 
r. w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. oraz określiła tygodniową 
liczbę godzin zajęć wspomagających zaplanowanych na w/w okres.



 Od 20 sierpnia 2021 r. obowiązuje kolejna zmiana rozporządzenia 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 ( Dz.U.2021 r. poz.1525).Zmiana rozporządzenia 
wydłuża do 31 sierpnia 2022 r. możliwość podejmowania 
czynności za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
Dodany został przepis określający zasady przeliczania na punkty 
wyników egzaminu ósmoklasisty. Uchylony został przepis 
dotyczący wymagań co do egzaminu maturalnego określonych  
przed 1 września 2017 r.



 Szkolenia w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty
i egzaminu maturalnego organizowane przez okręgowe komisje 
egzaminacyjne mogą być, w roku szkolnym 2021/2022, 
przeprowadzane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość. Określone zostały też m.in.. szczegółowe zasady 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu 
maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie oraz egzaminu zawodowego dotyczące 
przedmiotów obowiązkowych, terminu składania pisemnych 
deklaracji przez rodziców lub słuchaczy,  wykazów 
przekazywanych do OKE, zespołów nadzorujących, protokołów.

c.d. zmian od 20 sierpnia 2021 r.



 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 (Dz.U.2021 poz.1519) weszło w życie 20 sierpnia 2021 r. 
a dotyczy zmiany terminu dającego możliwość ograniczenia w 
całości lub w części funkcjonowania publicznych i niepublicznych 
jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie 
lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie 
przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i 
niepublicznych szkołach i placówkach na 31 sierpnia 2022r.



 Od 9 sierpnia2021 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 20216 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( zmiana opublikowana 
w Dz.U.2021 r. poz.1427). Uchylony został rozdział 2 dotyczący 
egzaminu gimnazjalnego. Ponadto rozporządzenie zmieniające 
wprowadziło zmiany w dokumentacji związanej z procedurami 
przeprowadzania egzaminu maturalnego m. in. w sprawie 
zawartości :

 1) deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz 
podmiotu do którego należy złożyć deklarację;



 2)protokołu zbiorczego z części ustnej egzaminu 
maturalnego;

 3)zadań przewodniczącego zespołu nadzorującego 
egzamin maturalny co do składu zespołu, elementów 
protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu 
maturalnego;

 4)osoby uprawnionej do odebrania świadectwa 
dojrzałości, aneksu do świadectwa i zaświadczenia o 
wynikach.



W zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego są kolejne zmiany wprowadzone, od 1 września 
2021 r., rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań 
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2021 r. poz.211). 
Nowe zawody zostały utworzone w branży budowlanej, branży 
elektroniczno-mechatronicznej, branży fryzjersko-kosmetycznej, branży 
górniczo-wiertniczej, branży opieki zdrowotnej i branży przemysłu mody.



 Od 1 września 2021 r. zmienione zostało rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad kierowania, 
przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich 
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (zmiana w Dz.U. 
2021 poz.1502). Wniosek o wskazanie odpowiedniego dla 
nieletniego ośrodka będzie zawierał informację o diagnozie 
osobowości nieletniego oraz właściwych kierunkach 
oddziaływania na nieletniego zawarte w opinii opiniodawczego 
zespołu sądowych specjalistów a nie jak dotychczas opinii 
rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego.



 Rozmowa z nieletnim będzie przeprowadzana bezpośrednio, 
a nie jak dotychczas niezwłocznie po przybyciu nieletniego do 
ośrodka. Zapewnienie nieletniemu warunków niezbędnych do 
nauki, wychowania, resocjalizacji i terapii zostało określone od 
1 września w sposób szczegółowy uwzględniający działania 
zapobiegające wydarzeniom nadzwyczajnym. Przeniesienie 
nieletniego do innego ośrodka uregulowane w zmienianym 
rozporządzeniu również w sposób  szczegółowy określając m.in. 
termin przekazania wniosku do ORE i podmioty uprawnione do 
złożenia wniosku o przeniesienie.

c.d.zmian w rozporządzeniu



 O mających miejsce wydarzeniach nadzwyczajnych dyrektor 
ośrodka zawiadamia organ nadzoru pedagogicznego, organ 
prowadzący i ORE. Ponadto w przypadku stwierdzenia uchybień  
w zakresie, o którym mowa w art.55 ust.2 pkt 5 i 6 ustawy Prawo 
oświatowe organ nadzoru pedagogicznego zawiadamia 
o stwierdzonych uchybieniach organ prowadzący, ORE oraz 
właściwy sąd rodzinny. Nie usunięcie uchybień przez dyrektora 
ośrodka spowoduje podjęcie, przez kuratora, działań 
związanych z przenoszeniem nieletnich do innych ośrodków 
zapewniających warunki niezbędne do nauki, wychowania, 
resocjalizacji i terapii, w tym warunki bezpiecznego pobytu.

c.d.zmian w rozporządzeniu



 Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Ministerstwem Zdrowia 
i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało wytyczne 
uwzględniające sytuację epidemiologiczną. Wytyczne zawierają 
najważniejsze zasady bezpieczeństwa dotyczące organizacji 
zajęć w szkole, higieny, noszenia maseczki w przestrzeniach 
wspólnych, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, zachowania 
dystansu, gastronomii oraz zasad postępowania w przypadku 

podejrzenia zakażenia u pracowników.

Procedury dotyczące powrotu do 
szkół od 1 września 2021r.



Minister Edukacji i Nauki pilotażowo uruchamia przedsięwzięcie ”Poznaj 
Polskę”. 
Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu nauczania przez 
dofinasowanie wycieczek edukacyjnych dzieci i młodzieży realizowanych 
dla poznania naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz 
popularyzacji osiągnięć polskiej nauki. 
Nabór wniosków na dofinansowanie wycieczek rozpocznie się 6 września 
i trwać będzie do 30 września 2021r. Dofinansowanie otrzyma szkoła w 
wysokości do 80 procent planowanych kosztów wycieczki. 
Szczegółowe warunki i zasady dofinansowania znajdują się na stronie 
MEiN.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”



 Dziękuję za uwagę.


