
Wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki 
Przemysława Czarnka
na temat funkcjonowania szkół 
i placówek oświatowych

27 stycznia 2021 r.



Funkcjonowanie przedszkoli
– w skali całej Polski
Funkcjonowanie przedszkoli
– w skali całej Polski

Stan na godz. 13:00 z 27.01.2021, na podstawie danych otrzymanych od Kuratorów Oświaty

15 170
− nauka w trybie stacjonarnym

37 − nauka w trybie zdalnym
93 − nauka w trybie mieszanym

%



Stan na godz. 13:00 z 27.01.2021, na podstawie danych otrzymanych od Kuratorów Oświaty

14 274
− nauka w trybie stacjonarnym

21 − nauka w trybie zdalnym
148 − nauka w trybie mieszanym

%%

Funkcjonowanie klas I-III szkół 
podstawowych – w skali całej Polski
Funkcjonowanie klas I-III szkół 
podstawowych – w skali całej Polski



Wytyczne 
MEiN, MZ i GIS
dla klas I-III szkół 
podstawowych



Konsultacje dla zdających 
egzaminy

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom 
klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje 
indywidualne lub w małych grupach z przedmiotów 
egzaminacyjnych.



Egzaminy próbne dla 
ósmoklasistów i maturzystów

Centralna Komisja Egzaminacyjna próbne arkusze 
udostępni szkołom w marcu, na około 2 miesiące przed 
egzaminami w maju 2021 r.

Obecnie w ramach konsultacji z uczniami nauczyciele mogą 
przeprowadzać sprawdziany, zachowując zasady sanitarne.



Organizacja konkursów, 
olimpiad lub turniejów w szkole, 
centrum lub placówce

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić 
pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce 
do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, 
olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach 
ministra edukacji.



Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe 
w kształceniu zawodowym

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, centra kształcenia zawodowego, placówki 
kształcenia ustawicznego realizujące praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia 
zawodowego lub ustawicznego mogą prowadzić zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe 
w ramach praktycznej nauki zawodu, w określonych warunkach organizacyjnych
(w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, z zachowaniem 
reżimu sanitarnego).

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal 
realizują zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u tych pracodawców nie występują 
istotne zagrożenia.



Szkolenie sportowe 
W oddziałach i szkołach sportowych oraz 
mistrzostwa sportowego (szkoły podstawowe 
i ponadpodstawowe) szkolenie sportowe 
jest realizowane w formie stacjonarnej.



Konsultacje dotyczące

Wytycznych 
MEiN, MZ i GIS
dla klas IV-VIII szkół 
podstawowych



Zmiana rozporządzenia

Zmieniamy rozporządzenie MEiN w zakresie 
organizacji przez dyrektorów nauki zdalnej
na terenie szkoły i placówki.


