Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (projekt z dnia 5 listopada 2020, przekazany do podpisu przez Ministra)
Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
910 i 1378) zarządza się, co następuje:
§ 1.W rozporządzeniu 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, 1830, 1859 i 1870) wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 1a otrzymuje brzmienie: ...
2) w § 2: ...
3) § 2a otrzymuje brzmienie: ...
4) w § 2b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie.
„1. Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza
się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, które polega na
zorganizowaniu zajęć w tych szkołach w następujący sposób:
1) w przypadku szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz
placówek artystycznych – zajęcia edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, lub w inny sposób, o którym
mowa w ust. 4;
2) ...
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkół artystycznych zgodnie z ust. 1,
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.”,
c) dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:
„5. ...
6. W klasach programowo najwyższych szkół artystycznych, w których jest
przeprowadzany egzamin dyplomowy, dyrektor szkoły może zorganizować konsultacje
indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z
których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego.
7. Dyrektor szkoły artystycznej, o której mowa w ust. 1, może udostępnić pomieszczenia
w szkole, w celu przeprowadzenia konkursów, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, po uzyskaniu
zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.”;
5) po § 2b dodaje się § 2c w brzmieniu:
„§ 2c.
...
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r.
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