
STAN NA 2020-04-05 Wszystkie wymieniane krajowe akty prawne znajdują się pod  

adresem:    http://isap.sejm.gov.pl/  

ROK 2020 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Dz.U. z 2020 r. poz. 595 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 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. z 2020 r. poz. 564 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 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. z 2020 r. poz. 530 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 

Dz.U. z 2020 r. poz. 493 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Dz.U. z 2020 r. poz. 492 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania 

dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe w 2020 r.   

Dz.U z 2020 r. poz 479 

 

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. z 2020 r. poz. 410 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie konkursu na 

stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez ministra 
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Dz.U. z 2020 r. poz. 385 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla 

dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których 

osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez 

uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy  

Dz.U. z 2020 r. poz. 337 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania 

specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, 

zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej 

Dz.U. z 2020 r. poz. 269 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

Dz.U. z 2020 r. poz. 226 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

 Dz.U. z 2020 r. poz. 220 

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy 

zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i 

wojewódzkim rynku pracy 

MP. z 2020 r. poz. 106 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 

Dz.U. z 2020 r. poz. 0082 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2020/82/D2020000008201.pdf 
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