
Przekazujemy dwa pilne komunikaty MEN  dotyczące  przedłużenia do 26 kwietnia 2020 

kształcenia na odległość oraz harmonogramu egzaminów i rekrutacji  

– nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i 

placówek 
 

 

Warszawa, 9 kwietnia 2020 roku 

 

1. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach 

przedłużone do 26 kwietnia br.  

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w 

jednostkach systemu oświaty – to zapis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.  

Przypomnijmy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, 20 

marca br. zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Określiliśmy 

również zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i 

klasyfikowania uczniów. 

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem 
epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor 
szkoły.  

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem 

Organizując kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady 
bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację 
elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien 
uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń 
(komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a 
także sytuację rodzinną uczniów. 
 
Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych 
klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, 
zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor określa też 
formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami. 

Sposoby realizowania kształcenia na odległość 

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów 
udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej (w szczególności platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i 
Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych 
programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. 
W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek 
poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich 
realizacji przez dziecko w domu. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

Treść rozporządzenia: 

 

Departament Informacji i Promocji 

Ministerstwo Edukacji Narodowej  

Warszawa, 10 kwietnia 2020 r. 
 

http://www.epodreczniki.pl/


2. Harmonogram egzaminów i rekrutacji  

– nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem 

funkcjonowania szkół i placówek 

 

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach 

oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy 

dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Dziś, 10 kwietnia Minister 

Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.  

Harmonogram egzaminów 

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał 

upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. 

Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem 

przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie 

rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu 

zewnętrznego.   

Zadania zespołów egzaminacyjnych 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż 3 dni przed terminem danego 

egzaminu, musi potwierdzić powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących 

przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych i w miejscach przeprowadzania części 

praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego oraz 

zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z 

poszczególnych przedmiotów.  

Praktyki zawodowe i młodociani pracownicy  

Praktyki zawodowe uczniów technikum i słuchaczy szkoły policealnej mogą być realizowane do 

końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach (semestrach) programowo wyższych. 

Uczniowie ostatnich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami, 

którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół nie będą mogli 

kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uzyskają 

roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu za 

faktyczny okres realizacji nauki zawodu. 

Konkurs na dyrektora jednostki systemu oświaty 

Nie będą przeprowadzane konkursy na dyrektorów. Wprowadzone zostało rozwiązanie 

pozwalające na przedłużenie powierzonego stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty, 

wicedyrektora lub innej osoby – o jeden rok szkolny, tj. do 31 sierpnia 2021 r. W przypadku 

nowej jednostki systemu oświaty dyrektora można powołać na rok bez konieczności 

przeprowadzania konkursu.  

Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 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. 

Departament Informacji i Promocji 

Ministerstwo Edukacji Narodowej  

  

 


