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Szanowna Pani Prezes,
odpowiadając na pismo z 17 października 2020 r. uprzejmie informuję,
że zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia
23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191, od 24 października 2020 r.
do 8 listopada 2020 r. na obszarze Polski ograniczone zostało funkcjonowanie
wszystkich publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży
(klasy IV-VIII), szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych,
placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego 2.
W okresie ograniczenia, zajęcia w wymienionych szkołach, placówkach
i centrach powinny być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość, zgodnie z przepisami 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-193.
Powyższe ograniczenia dotyczą także szkół językowych, których organy
prowadzące uzyskały wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, o której
mowa w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe4.
Jako jednostki systemu oświaty mają obowiązek stosowania się do przepisów
wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Kursy językowe
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w całości mogą być realizowane poprzez zdalne nauczanie, bez konieczności fizycznej
obecności zarówno prowadzącego zajęcia,
jak i uczestników kursów
w dotychczasowym miejscu ich prowadzenia.
W przypadku szkół językowych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby
prawne, w ramach działalności gospodarczej, wyłącznie na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców5, które nie posiadają wpisu do
wspomnianej ewidencji szkół i placówek niepublicznych, działalność szkoleniowa
prowadzona jest przez te osoby we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
Nie są one zobowiązane, w swoim bieżącym funkcjonowaniu uwzględniać przepisów
wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, regulujących
działanie jednostek systemu oświaty, także w czasie ich czasowego ograniczenia
działalności z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Niemniej jednak należy pamiętać, że od 24 października 2020 r. terytorium
Polski zostało uznane za obszar, na którym wystąpił stan epidemii wywołany
zakażeniami wirusem SARS-CoV-26. W związku z tym Rada Ministrów wprowadziła
określone ograniczenia, nakazy i zakazy7, które dotyczą wszystkich osób
przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, regulując także
funkcjonowanie podmiotów działalności gospodarczej.
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