
U Z A S A D N I E N I E 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). 

Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze zgłaszanej przez rodziców, uczniów i 

środowiska oświatowe potrzeby zmiany terminu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w szkołach w sytuacji, gdy zakończenie tych zajęć wypada w piątek po dniu 

ustawowo wolnym od pracy.  

Obecnie zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.) zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze w większości szkół kończą się w najbliższy piątek po dniu 20 

czerwca. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym 

w sytuacji, gdy bezpośrednio przed najbliższym piątkiem po dniu 20 czerwca wypada dzień 

ustawowo wolny od pracy, to zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę 

poprzedzającą dzień ustawowo wolny od pracy.  

Konsekwencją wprowadzenia powyższego rozwiązania jest zmiana w § 3 ust. 1 pkt 4 dotycząca 

terminu rozpoczęcia ferii letnich. Co do zasady ferie letnie – tak jak dotychczas – będą 

rozpoczynały się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Natomiast w przypadku gdy roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

zakończą się w środę poprzedzającą dzień ustawowo wolny od pracy zgodnie ze 

znowelizowanym § 2 ust. 1 zdanie trzecie, ferie letnie rozpoczną się w piątek po dniu ustawowo 

wolnym od pracy. Dzień zakończenia ferii letnich nie ulega zmianie i jest nim nadal dzień 31 

sierpnia. 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Skrócony termin wejścia w życie jest konieczny ze względu na ważny interes publiczny, 

związany z datą zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w trwającym obecnie roku 

szkolnym 2018/2019 (przesunięcie terminu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych z 21 czerwca 2019 r. na dzień 19 czerwca 2019 r.). Ponadto, zasady 

demokratycznego państwa prawa nie stoją na przeszkodzie, aby rozporządzenie weszło w życie 

w ww. terminie. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku 

z tym nie podlega notyfikacji. 

Przedmiot regulacji nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 



Rozporządzenie nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 

poz. 646, z późn. zm.). 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do 

projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.  
 


