
        Projekt z dnia 17 sierpnia 2010 r. 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) 

z dnia ……………….2010 r. 

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego 

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 

2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. 3)) 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

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

czerwca. JeŜeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliŜszy poniedziałek po dniu 1 

września.”; 

 

2) uchyla się ust. 1a; 

 

3) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

                                              
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie,  

na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 
1591).  

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 
2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 
1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 
227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 
180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i 
Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 
219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.. 

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 
141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191, z 2006 r. Nr 36, poz. 250, 
Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 4. 
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„2) ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, 

z zastrzeŜeniem ust. 2; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w  szkołach  

na obszarze poszczególnych województw ogłasza - po zasięgnięciu opinii 

wojewodów i kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, 

nie później niŜ do końca czerwca kaŜdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, 

w którym będą trwały ferie zimowe.”; 

 

4) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady 

szkoły lub placówki, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę 

warunki lokalowe i moŜliwości organizacyjne szkoły lub placówki, moŜe, w danym 

roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, 

w wymiarze dla, odpowiednio: 

1) szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz 

placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego – do 6 dni; 

2) gimnazjów – do 8 dni; 

3) liceów, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających – do 10 dni. 

2. Dniami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności: 

1) dzień, w którym odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w 

szkole podstawowej;  

2) dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum; 

3) dni, w których odbywa się egzamin maturalny przeprowadzany w szkołach 

ponadgimnazjalnych;  

4) dni, w których odbywa się etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe;  

5) dni świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy określone w 

przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych; 

6) dzień 2 maja, jeŜeli wypada w dzień powszedni;  

7) piątek po święcie BoŜego Ciała.  

3. Dyrektor szkoły lub placówki powiadamia, w terminie do dnia 30 września danego 

roku szkolnego, uczniów i ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym 
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dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno– wychowawczych, o których 

mowa w ust. 1. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły lub placówki, w 

porozumieniu z organem prowadzącym, moŜe ustalić inny dodatkowy dzień wolny od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, poza dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem 

zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę.”; 

 

5) uchyla się § 6; 

 

6) § 6a otrzymuje brzmienie: 

„§ 6a. W dniach, o których mowa w § 5, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć 

wychowawczo-opiekuńczych.”; 

 

7) uchyla się § 7. 

 

§ 2. W roku szkolnym 2011/2012 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania - 

po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - ogłosi do dnia 31 grudnia 

2010 roku terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze 

poszczególnych województw.  

 

§ 3. W roku szkolnym 2010/2011 dyrektorzy szkół lub placówek do dnia 15 

października 2010 roku powiadomią uczniów i ich rodziców o ustalonych 

dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, o których 

mowa w § 5 ust. 1.rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia 

w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem . 

 

§ 4. W roku szkolnym 2010/2011 roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą 

się w dniu 22 czerwca 2011 r.  

 

§ 5. W roku szkolnym 2010/2011 roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  

w klasach (semestrach) programowo najwyŜszych szkół ponadgimnazjalnych: 

zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, kończą się w dniu 14 stycznia 

lub w dniu 10 czerwca 2011 r. 
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§ 6. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER 

EDUKACJI NARODOWEJ 


