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Sprawa: Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty dotyczące 

projektu z dnia 7 lipca 2016 r. Rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia....... 

2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego 

 

W związku ze skierowaniem do konsultacji ww. projektu, Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty przekazuje poniższe uwagi. 

======= 

I. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2–4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek 

po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu  

1 września.” 

 

Uwagi: proponujemy zmianę brzmienia na: 

 

w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2–4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek 

po dniu 19 czerwca lub w dniu 19 czerwca jeśli w piątek przypadnie w ten dzień.  Jeżeli 

pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.” 

 

Taki zapis spowoduje, że po nowelizacji rozporządzenia, zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze będą kończyć się w najbliższy piątek po 19 czerwca lub 19 czerwca jeśli 

będzie to piątek. W praktyce oznacza to, że zakończenie zająć najwcześniej nastąpi –  

19 czerwca, a najpóźniej – 25 czerwca. To niewielka korekta w stosunku do projektu. 

 

Ponadto ponownie podajemy pod rozważenie możliwość zmiany obowiązujących 

terminów roku szkolnego zapisanego w art. 63 ustawy o systemie oświaty oraz 

terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych określonych  

w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego. Sytuacja klimatyczna 

obserwowana w ostatnich latach skłania do tego by rok szkolny kończył się najpóźniej 



ok. 15 czerwca, a tym samym rozpoczynał ok. 20 sierpnia danego roku. Warto również 

przemyśleć wprowadzenie tygodniowej przerwy dla uczniów na przełomie 

października i listopada ze względu na długi okres bez odpoczynku dla dzieci  

i młodzieży. 

 

Taka zmiana dawałaby również możliwość planowania letniego wypoczynku już w 

drugiej połowie czerwca i początku lipca, gdy ceny ofert wypoczynku w tym okresie są 

relatywnie tańsze zarówno w Polsce jak i innych krajach. 

 

II. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2–4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek 

po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu  

1 września.” 

 

Uwagi: proponujemy zmianę brzmienia na: 

 

w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2–4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek 

po dniu 19 czerwca lub w dniu 19 czerwca jeśli w piątek przypadnie w ten dzień.  Jeżeli 

pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.” 

 

Taki zapis spowoduje, że po nowelizacji rozporządzenia, zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze będą kończyć się w najbliższy piątek po 19 czerwca lub 19 czerwca jeśli 

będzie to piątek. W praktyce oznacza to, że zakończenie zająć najwcześniej nastąpi – 

19 czerwca, a najpóźniej – 25 czerwca. To niewielka korekta w stosunku do projektu. 

 

Ponadto ponownie podajemy pod rozważenie możliwość zmiany obowiązujących 

terminów roku szkolnego zapisanego w art. 63 ustawy o systemie oświaty oraz 

terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych określonych 

w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego. Sytuacja klimatyczna 

obserwowana w ostatnich latach skłania do tego by rok szkolny kończył się najpóźniej 

ok. 15 czerwca, a tym samym rozpoczynał ok. 20 sierpnia danego roku. Warto również 

przemyśleć wprowadzenie tygodniowej przerwy dla uczniów na przełomie października 

i listopada ze względu na długi okres bez odpoczynku dla dzieci i młodzieży. 

 

Taka zmiana dawałaby również możliwość planowania letniego wypoczynku już  

w drugiej połowie czerwca i początku lipca, gdy ceny ofert wypoczynku w tym okresie 

są relatywnie tańsze zarówno w Polsce jak i innych krajach. 

 

 



III. §  5 ust. 3 i 3a 

3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, 

uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku 

szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  

o których mowa w ust. 1. 

 

3a. W przypadku ustalania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  

o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d, po dniu 30 września, dyrektor szkoły lub placówki, 

w których odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, informuje  

o ustalonych dniach wolnych, w terminie do dnia 31 grudnia. 

 

Uwagi: proponujemy zmianę brzmienia na: 

 

Proponujemy zmianę w ust. 3 i 3a poprzez dodanie zdania drugiego w obu ustępach  

w brzmieniu: 

 

Zmiana ustalonych dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

jest możliwa po uzyskaniu zgody rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

 

Dodanie tego zdania pozwoli na ewentualną korektę ustalonych dni ze względu na różne 

sytuacje, które mogą się wydarzyć w trakcie roku szkolnego. Jednak taka zmiana 

mogłaby być dokonana wyłącznie za zgodą rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

 

 

Wnioskujemy o uwzględnienie powyższych uwag. 

 

Z poważaniem: 
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