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Szanowna Pani Prezes,

przepisy rozporządzenia 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. poz. 493, 530, 564) nie 
wyłączają stosowania przepisów w sprawie ramowych planów nauczania. 
Przepisy, których nie stosuje się w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zostały enumeratywnie wymienione 
w §  13. ww. rozporządzenia, co oznacza, że dyrektor szkoły jest zobowiązany 
stosować niewyłączone obowiązujące uregulowania prawne,  w tym dotyczące 
ramowych planów nauczania, oczywiście odpowiednio je dostosowując 
do przyjętych w danej szkole, we współpracy z nauczycielami, rozwiązań 
organizacyjnych. Powinien tym samym  zachować wymiar godzin wskazany 
w ramowych planach nauczania, w tym wymiar zajęć z wychowawcą i podziały 
na grupy. Zasady organizacyjne, które powinny zostać uwzględnione w ustalaniu 
tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych 
oddziałach klas, zostały wymienione §  1. pkt 3 ww. rozporządzenia i nie ma 
wśród nich zmniejszania tygodniowego wymiaru godzin. 

Nie został również zawieszony art. 35 Karty nauczyciela dot. pracy nauczycieli 
w godzinach ponadwymiarowych. Do pracy nauczycieli w godzinach 
ponadwymiarowych w okresie nauczania  z wykorzystaniem technik kształcenia 
na odległość jednoznacznie odniosło się Ministerstwo Edukacji Narodowej 
w komunikacie z 20 marca 2020 r.: 

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich 
dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
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wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. 
Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin 
ponadwymiarowych. Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość lub innego sposobu kształcenia.. 

Informuję również, że przepisy dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie 
zostały zawieszone, w związku z czym brak podstaw prawnych do nieudzielania pomocy 
w formach wskazanych w rozporządzeniu. 

Podsumowując, przepisy obowiązujące w związku z wprowadzeniem na terenie kraju epidemii, 
w tym przepisy odnoszące się do czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty,  nie dają dyrektorom szkół delegacji prawnej do zmniejszania liczby godzin wskazanych 
w ramowych planach nauczania. 

Powyższe stanowisko nie ma charakteru wiążącej wykładni prawa, ponieważ kurator oświaty nie 
jest organem uprawnionym do wydawania wiążących opinii prawnych w tym zakresie. 

Wicekurator Oświaty

mgr Jacek Szczotka

 Podpisano elektronicznie
Pismo sporządziła: Anna Kij dyrektor Wydziału Jakości Edukacji 
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