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Szanowny Panie Rzeczniku, 

 

odpowiadając na pismo VII.501.72.2020.KŁ z dnia 3 kwietnia 2020 r.   

w sprawie zasad publikowania w Intrenecie list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz list 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  do szkoły w czasie 

stanu epidemii informuję. 

 

Przedłużający się okres czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty spowodował konieczność wprowadzenia 

rozwiązań umożliwiających szkołom działanie w zmienionych warunkach 

organizacyjnych, w tym publikowania wyników postępowania 

rekrutacyjnego na stronie internetowej szkoły.    

 

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. poz. 493 z późn.zm.) 

określa warunki organizacji nauczania na odległość oraz przepisy 

umożliwiające podejmowanie przez organy tych jednostek czynności 

określonych w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek 



 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 

5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności. 

Ponadto, mając na uwadze zalecenia dotyczące pozostawania w czasie 

epidemii w domu przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiające w okresie 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się 

rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list 

kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych  

i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach 

internetowych tych jednostek.  

Jednocześnie należy podkreślić, że przedmiotowe rozporządzenie zostało 

wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 30c ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. 

zm.), która w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku ze stanem epidemii, upoważnia ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania do wyłączenia stosowania 

niektórych przepisów m.in. ustawy Prawo oświatowe, w szczególności  

w zakresie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także 

wprowadzania w tym zakresie odrębnych unormowań. 

 

Wyżej wymienione przepisy odnoszą się także do rodziców, uczniów, 

absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki 

wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie 

składania wniosków i innych dokumentów, w tym także m.in. w zakresie 

odwoławczego postępowania rekrutacyjnego.  

Jednocześnie zauważyć należy, że listy są publikowane na stronach 

internetowych w terminie określonym w art. 158 ust. 1, 3 i 10 ww. ustawy – 

Prawo oświatowe, nie dłużej jednak, niż do ustania okresu ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Zatem, w przypadku ustania 

ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek, dane będą musiały 

zostać usunięte ze stron internetowych, nawet jeżeli nie upłynie jeszcze 

okres umożliwiający wniesienie odwołania.  

 

Zakres danych osobowych publikowanych na ww. listach ograniczony jest 

tylko do alfabetycznie uporządkowanej listy imion i nazwisk kandydatów 

oraz informacji o minimalnej liczbie punktów uprawniających do przyjęcia 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobqgu3diltqmfyc4njtgmydmmzwhe
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bez wskazania kandydata, który daną liczbę punktów uzyskał. Jest to 

minimalny zakres danych, który zapewnia prawidłową realizację celów  

i zadań jednostce, przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne. 

Taki zakres informacji, ogranicza identyfikację kandydata osobie, której te 

dane nie dotyczą. Do tego stopnia, że kandydaci posiadający takie same 

dane personalne, nie są w stanie zidentyfikować czy lista na której są 

wymienieni dotyczy ich samych. W takim przypadku szczegółowe 

informacje dotyczące ich wyników w tym postępowaniu udzielić może 

tylko komisja rekrutacyjna. 

 

Przedłużający się okres czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty spowodował konieczność wprowadzenia 

dodatkowych rozwiązań umożliwiających szkołom działanie  

w zmienionych warunkach organizacyjnych. 

 

Mając na uwadze powyższe takie działania ograniczą wizyty na terenie 

szkoły/przedszkola i posłużą zachowaniu zdrowia publicznego. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 
Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

Maciej Kopeć 

Podsekretarz Stanu 

/ – podpisany cyfrowo/ 


