Zmiany w prawie
oświatowym

25 sierpnia 2020 r.

Kluczowe rozporządzenia
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia
2020 r.:
 zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(rozporządzenie BHP)


w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu
oświaty
w
związku
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo)



zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu
oświaty
w
związku
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo))

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

§ 13c. Dyrektor jednostki systemu oświaty uwzględnia w
funkcjonowaniu jednostki przepisy odrębne dotyczące
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do
spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Wytyczne


Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych
niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

i



Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych
szkół i placówek w strefie czerwonej i żółtej



W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują
wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora
Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3.

14 sierpnia 2020 r. weszło w życie

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. poz. 1386).



Przepisy znowelizowanego rozporządzenia umożliwiają dyrektorowi
szkoły lub placówki, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz
pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego zawieszenie zajęć na czas oznaczony, jeżeli ze względu na
aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie
uczniów.



Zgoda i opinia mogą być wydane, poza formą pisemną, także ustnie,
pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków
łączności. Jednocześnie treść zgody lub opinii powinna zostać
docelowo utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w
inny sposób.



Rozporządzenie umożliwia dyrektorowi szkoły lub placówki
zawieszenie wszystkich lub poszczególnych zajęć w szczególności dla
grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub
całej szkoły lub placówki.



Przyjęto dotychczasowe rozwiązanie, że o zawieszeniu
zajęć zawiadamia się organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.



O zawieszeniu zajęć, w związku z sytuacją
epidemiologiczną, w niepublicznych i publicznych
niesamorządowych jednostkach systemu oświaty będą
zawiadamiane również gminy i powiaty, które są dla tych
jednostek organami rejestrującymi i dotującymi.

14 sierpnia 2020 r. weszło w życie

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 (Dz. U. poz. 1385).



Nowelizacja
rozporządzenia
wprowadza
możliwość
zawieszenia zajęć w innej formie wychowania przedszkolnego
przez organ prowadzący lub dyrektora przedszkola lub szkoły
podstawowej albo osobę kierująca daną inną formą
wychowania
przedszkolnego,
w
sytuacji
zagrożenia
bezpieczeństwa uczniów, w tym także ze względu na aktualną
sytuację epidemiologiczną - za zgodą organu prowadzącego i
po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.



O zawieszeniu zajęć odpowiednio organ prowadzący lub
dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba
kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego
zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

1 września 2020 r. wchodzi w życie

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389).


Traci moc 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 (Dz. U. poz. 410, z późn.
zm.).

Ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty
W roku szkolnym 2020/2021 ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie
publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których
odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na
podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio:


art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1327), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
(rozp. w sprawie bhp w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach)



art. 32 ust. 11 (rozp. w sprawie innych form wychowania przedszkolnego) oraz

w
związku
COVID-19.


z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem

i

zwalczaniem

Ograniczenie wprowadza się na czas, na jaki zostały zawieszone odpowiednio
wszystkie lub poszczególne zajęcia.

Ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty Reja
zajęć



W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w
całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia są realizowane z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe.



W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w ww.
sposób, dyrektor jednostki systemu oświaty ustala inny sposób
realizowania tych zajęć.



Dyrektor jednostki ustala także sposób realizacji zadań jednostki
systemu oświaty innych niż realizacja zajęć.



O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty
dyrektor tej jednostki informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz
organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Kształcenie zawodowe – zawieszenie zajęć


W przypadku kształcenia zawodowego dyrektor szkoły
podobnie jak to ma miejsce w kształceniu ogólnym, ma
możliwość zawieszenia zajęć w całości lub w części dla grupy,
oddziału, klasy, całej szkoły.



Decyzja o zawieszeniu jest podejmowana za zgodą organu
prowadzącego, po uzyskaniu pozytywnej opinii WŁAŚCIWEGO
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, przy czym
biorąc po uwagę specyfikę tego rodzaju kształcenia, opinia
inspektora powinna także uwzględniać możliwość realizacji
zajęć praktycznych i praktyk zawodowych poza szkołą,
tj. głównie u pracodawców lub w indywidualnych
gospodarstwach rolnych oraz za granicą.

Kształcenie zawodowe
– realizacja zajęć w okresie ograniczenia


Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora danej jednostki
systemu oświaty, w przypadku zajęć z zakresu kształcenia
zawodowego, będzie prowadzone w zakresie:

1) teoretycznych przedmiotów zawodowych,
2) turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
3) zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu
nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych
efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu ustalonego przez dyrektora
(np. w zawodach ekonomicznych, administracyjnych, handlowych,
informatycznych, bhp).

Kształcenie zawodowe – zajęcia praktyczne


Pozostałe zajęcia praktyczne dla uczniów niebędących
młodocianymi pracownikami mogą być zrealizowane w
późniejszym terminie (ew. modyfikacja programu nauczania
zawodu) albo, o ile nie zostały zawieszone w całości – w modelu
mieszanym.



Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe może
zawiesić tylko te zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu,
za których organizację odpowiada szkoła – tzn. że dyrektor
branżowej szkoły I stopnia nie może zawiesić zajęć
praktycznych u pracodawców dla uczniów będących
młodocianymi pracownikami, za których organizację
odpowiada pracodawca – dla tych uczniów przewidziano
specjalne rozwiązania

Zajęcia praktyczne - młodociani


Uczniowie
branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi
pracownikami, którzy w okresie ograniczenia funkcjonowania
jednostki systemu oświaty realizują jakiekolwiek zajęcia z zakresu
kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego
na terenie szkoły (lub innej jednostki systemu oświaty), do której
uczęszczają, mają obowiązek świadczenia pracy u pracodawcy na
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.



Jeżeli uczeń będący młodocianym pracownikiem, wszystkie zajęcia
szkolne z zakresu kształcenia ogólnego lub teoretycznego
zawodowego będzie realizował zdalnie, na mocy art. 15f 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, ze zm.) będzie zwolniony z obowiązku świadczenia
pracy w ramach przygotowania zawodowego.

1 września 2020 r. wchodzi w życie, z wyjątkami

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
(Dz. U. poz. 1394).



W
rozporządzeniu
utrzymano
część
rozwiązań
obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 oraz
zaproponowano znowelizowane rozwiązania, które
umożliwią
realizację
procesu
kształcenia
w zmienionych warunkach organizacyjnych w nowym
roku szkolnym.



Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w
zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego.

Wybór przez szkołę narzędzi do nauczania zdalnego


Doprecyzowane zostały zadania dyrektora jednostki systemu oświaty
związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z
organem prowadzącym (§ 1 ust. 1 pkt 1-14) - w tym m.in. wskazano, że
dyrektor szkoły ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie
informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do
realizacji zajęć



Wdrożenie wybranych przez szkołę TIK wykorzystywanych przez
nauczycieli do realizacji zajęć powinno być obligatoryjne dla
wszystkich nauczycieli w danej szkole lub placówce.



Skutecznym rozwiązaniem jest wybór jednego rozwiązania dla
danego rodzaju aktywności – np.: wspólne dla całej szkoły
rozwiązanie w zakresie platformy do zdalnego nauczania, sposobu
komunikacji
audio-wideo,
przekazywania
komunikatów
i
wiadomości dla rodziców

Wymiar godzin zajęć prowadzonych
w systemie zdalnego nauczania


Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, nauczyciel
realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio
z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć
realizowanych
powyżej
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych.



W przypadku, zlecenia nauczycielowi prowadzenia powyższych
zajęć, dyrektor jednostki na nowo określi organizację realizacji
przez tego nauczyciela zadań.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Dyrektor jednostki systemu oświaty, uwzględniając:
1) ustalenia dotyczące tygodniowego zakresu treści nauczania z
zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla
poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych
oddziałach klas (semestrów), lub
2) realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, lub
3) możliwe ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć
– może zobowiązać nauczyciela do realizacji zajęć wynikających z
prowadzonej przez jednostkę systemu oświaty działalności
opiekuńczo-wychowawczej.

Praktyki zawodowe
W zakresie praktyk zawodowych u pracodawców utrzymano
dotychczasowe, sprawdzone rozwiązania pozwalające na
zaliczenie zawieszonych praktyk także w przypadku gdy uczeń:


posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował
działania w zakresie wolontariatu, których zakres i wymiar
można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych,



zrealizował staż zawodowy u pracodawcy w ramach
regionalnych programów operacyjnych, którego zakres i
wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk
zawodowych,



zrealizuje praktyki w formie projektu edukacyjnego
we współpracy z pracodawcą, lub w formie wirtualnego
przedsiębiorstwa.

Zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe
i staże uczniowskie u pracodawców


W trakcie zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży
uczniowskich u pracodawców lub w indywidualnych
gospodarstwach rolnych podmioty przyjmujące uczniów
na te zajęcia, praktyki i staże
zobowiązane są
przestrzegać przepisów dotyczących ograniczeń, zakazów
i nakazów właściwych dla zakładów pracy oraz
wytycznych dla branż wydawanych przez ministrów
właściwych dla tych branż / zawodów

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych


W przypadku kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych kształcenie praktyczne niezrealizowane
w okresie funkcjonowania jednostki systemu oświaty
uzupełnia się po zakończeniu tego ograniczenia.



Wydłużono możliwość prowadzenia kształcenia na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych w oparciu o
podstawę programową kształcenia w zawodach
obowiązującą od 2017 r. – do 31 marca 2021 r., a nie jak
dotychczas do 31 grudnia 2020 r.

Organizacja egzaminów w roku szkolnym 2021/2022
W roku szkolnym
przeprowadzany:

2020/2021

egzamin

ósmoklasisty

jest

1) w terminie głównym:
a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych,
w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – w maju,
b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze
jesiennym – w styczniu, oraz
2) w terminie dodatkowym:
a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych,
w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – w czerwcu,
b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze
jesiennym – w maju
– zgodnie z komunikatem dyrektora CKE

Zaświadczenie – egzamin ósmoklasisty


W roku szkolnym 2020/2021 zaświadczenie o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty wydawane przez okręgową
komisję egzaminacyjną nie jest przekazywane uczniowi lub
jego rodzicom albo słuchaczowi wraz ze świadectwem
ukończenia szkoły lub świadectwem promocyjnym zgodnie
z art. 44zza ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty.



Zaświadczenie to jest przekazywane uczniowi lub jego
rodzicom albo słuchaczowi w terminie określonym w
komunikacie dyrektora CKE

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022


Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające na rok szkolny
2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych
i klas wstępnych, z wyjątkiem publicznych szkół
policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia
oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane
w terminach określonych przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania.



Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a
także terminy składania dokumentów są podawane do
publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania w terminie do końca stycznia 2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022


W przypadku postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
na rok szkolny 2021/2022 na semestr pierwszy klas I publicznych
szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i
publicznych szkół dla dorosłych właściwi kuratorzy oświaty
określą
terminy
postępowania
rekrutacyjnego
i
uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów w
terminie do końca stycznia 2021 r.



W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok
szkolny 2021/2022, wyniki postępowania rekrutacyjnego
w formie list kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych, będą
mogły być analogicznie jak w roku szkolnym 2019/2020
podawane do publicznej wiadomości także na stronach
internetowych tych jednostek.

Regulaminy konkursów przedmiotowych,
olimpiad, turniejów


Rozporządzenie umożliwia, w roku szkolnym 2020/2021,
organizatorom
konkursów
przedmiotowych
oraz
organizatorom olimpiad i turniejów, zmianę regulaminów
danych zawodów wiedzy, jeżeli wymagają tego okoliczności
związane z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek
systemu
oświaty
w
związku
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub trwającą w
Polsce epidemią.



O zmianie regulaminu konkursu, olimpiady lub turnieju
niezwłocznie należy
poinformować uczestników danych
zawodów wiedzy.

9 czerwca 2020 r. weszło w życie,
z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, który wchodzi w życie
z dniem 1 września 2020 r.

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 3 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych
planów nauczania dla publicznych szkół
(Dz. U. poz. 1008).

W znowelizowanym rozporządzeniu


wskazano tematykę dotyczącą istotnych problemów społecznych
(zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony
środowiska), która w szczególności powinna być realizowana podczas
zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
od roku szkolnego 2020/2021



zasadne jest zwrócenie przez wychowawców szczególnej uwagi m.in.
na zagadnienia, które kształtują postawy prozdrowotne uczniów oraz
ugruntowują wiedzę na temat ochrony klimatu, podkreślają korzyści
ze znajomości prawa w codziennym życiu czy gospodarowania
posiadanymi środkami finansowymi, w tym oszczędzania



wskazano ponadto, że ramowy plan nauczania obejmie również
zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale
przygotowania wojskowego zgodnie z przepisami wydanymi przez
Ministra Obrony Narodowej

1 września 2020 r. wchodzi w życie

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 (Dz. U. poz. 1248).



Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie
podstawowym została uzupełniona o przedmiot język łaciński
i kultura antyczna.



Będzie on mógł być realizowany w klasie I liceum
ogólnokształcącego i technikum jako przedmiot do wyboru.



Na realizację przedmiotu język łaciński i kultura antyczna
– zakres podstawowy w liceum ogólnokształcącym i technikum
przewidziana jest jedna godzina tygodniowo w klasie I.



W rozporządzeniu uzupełniono także opis warunków i
sposobów realizacji podstawy programowej z przedmiotu język
łaciński i kultura antyczna.

1 września 2020 r. wchodzi w życie

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 (Dz. U. poz. 635).

Nowe zawody


W
nowelizacji
rozporządzenia
określono
podstawy
programowe kształcenia w nowych zawodach szkolnictwa
branżowego uwzględniających wnioski ministrów właściwych
dla tych zawodów, tj.:

1) Ministra Przedsiębiorczości
wprowadzenia zawodów:
a) zdobnik ceramiki,
b) technik spawalnictwa;

i

Technologii

w

zakresie

2) Ministra Infrastruktury w zakresie wprowadzenia zawodów:
a) mechanik pojazdów kolejowych,
b) technik pojazdów kolejowych.

1 września 2020 r. wchodzi w życie,
z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wszedł w życie 15 lipca 2020 r.

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
(Dz. U. poz. 1154)



W nowelizacji rozporządzenia została m.in. określona
możliwość uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie
technik spawalnictwa przez osoby, które uzyskają certyfikat
kwalifikacji zawodowej w zakresie drugiej kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie technik spawalnictwa oraz
posiadają
odpowiednio
świadectwo
potwierdzające
kwalifikację w zawodzie lub świadectwo czeladnicze w
zawodach: mechanik monter maszyn i urządzeń, ślusarz,
monter kadłubów jednostek pływających albo monter
kadłubów okrętowych

1 września 2020 r. wchodzi w życie,

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych
celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 1459)

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 316 oraz z 2020 r. poz. 82)
nowe brzmienie otrzymał załącznik nr 2
„BRANŻA TRANSPORTU DROGOWEGO (TDR)”

Oddziały przygotowania wojskowego

Rozporządzenie
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego
(Dz. U. poz. 977).
Rozporządzenie
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział
przygotowania wojskowego (Dz. U. poz. 1390)

30 czerwca 2020 r. weszło w życie

Rozporządzenie
Rady Ministrów
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej
na wyposażenie szkół w podręczniki
i materiały edukacyjne (Dz. U. poz. 1137).
Określone w rozporządzeniu maksymalne kwoty dotacji celowej
udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
obowiązują od roku budżetowego 2021 (zgodnie z art. 55 ust. 8 ustawy z
dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278).

Uchwała
Rady Ministrów
nr 89/2020
z dnia 26 czerwca 2020 r.
Rządowy program pomocy uczniom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w latach
2020-2022

25 lipca 2020 r. weszło w życie

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 (Dz. U. poz. 1227).



W roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z
niepełnosprawnością ze szkół ponadpodstawowych będzie mogło
skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.



W latach 2020-2022 programem będą objęci uczniowie
słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z
niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to
niepełnosprawności
spośród
wyżej
wymienionych
niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.

W trakcie prac legislacyjnych

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia ………………2020r.
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
(Dz. U. poz. ……………………..)



Wynagrodzenie nauczycieli od 1 września 2020 r.



Kwota bazowa dla nauczycieli, która będzie obowiązywać od dnia
1 września 2020 r. – 3537,80 zł



Zmiana kwoty bazowej od dnia 1 września 2020 r. skutkuje wzrostem
wynagrodzenia średniego nauczycieli o 6% w porównaniu do
wynagrodzenia średniego obowiązującego od 1 stycznia 2020 r.



Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli nastąpi nie później niż do
dnia 30 września 2020 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2020 r.



W przypadku nauczycieli o najniższym uposażeniu nowelizacja
rozporządzenia przewiduje zwiększenie minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów w drugiej grupie
wykształcenia
oraz
nauczycieli
stażystów,
kontraktowych
i mianowanych w trzeciej grupie wykształcenia o ponad 6%

Teksty jednolite
aktów prawnych
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22 maja 2020 r. zostało ogłoszone:

Obwieszczenie
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 910).

31 lipca 2020 r. zostało ogłoszone:

Obwieszczenie
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. poz. 1327).

3 czerwca 2020 r. zostało ogłoszone:

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 (Dz. U. poz. 983).

1 lipca 2020 r. zostało ogłoszone:

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 (Dz. U. poz. 1166).

22 lipca 2020 r. zostało ogłoszone:

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
(Dz. U. poz. 1280).

23 lipca 2020 r. zostało ogłoszone:

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 (Dz. U. poz. 1283).

24 lipca 2020 r. zostało ogłoszone:

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 (Dz. U. poz. 1289).

27 lipca 2020 r. zostało ogłoszone:

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 (Dz. U. poz. 1303).

27 lipca 2020 r. zostało ogłoszone:

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 (Dz. U. poz. 1302).

28 lipca 2020 r. zostało ogłoszone:

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
(Dz. U. poz. 1309).

10 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone:

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
(Dz. U. poz. 1361).

25 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone:

Obwieszczenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach
i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii (Dz. U. poz. 1449).

26 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone:

Obwieszczenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego
programu szkolenia kandydatów na ekspertów
wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i
kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans
na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów
oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy
(Dz. U. poz. 1453).

26 sierpnia 2020 r. zostało ogłoszone:

Obwieszczenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie szczegółowych zasad ustalania
wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za
urlop wypoczynkowy nauczycieli
(Dz. U. poz. 1455).

