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UZASADNIENIE 

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Kultury  

z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach  

i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2004 r. poz. 761, z 2005 r. poz. 541, z 2006 r. poz. 668  

i 1092, z 2010 r. poz. 431 oraz z 2011 r. poz. 184), które stanowi wykonanie upoważnienia 

zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 7 i art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 poz. 60).  

Nowelizacja rozporządzenia polega na dostosowaniu przepisów rozporządzenia do zmian 

wprowadzonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 23 

czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 1010), a także na ujednoliceniu stanu prawnego w szkolnictwie ogólnym i artystycznym 

w zakresie terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych powielając rozwiązania 

przyjęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1335). 

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze w tych szkołach i placówkach kończą się obecnie w ostatni piątek 

czerwca. Najwcześniej może to nastąpić 24 czerwca, a najpóźniej – 30 czerwca (wówczas ferie 

letnie trwają równo dwa miesiące). W wyniku nowelizacji rozporządzenia, zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze będą kończyć się w najbliższy piątek po 20 czerwca, co oznacza, 

że najwcześniej może to nastąpić 21 czerwca, a najpóźniej – 27 czerwca. Zatem czas realizacji 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym zostanie skrócony o kilka dni.  

Skrócenie czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 

nie będzie miało negatywnego wpływu na realizację w szkołach podstawy programowej 

kształcenia ogólnego oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach. Ponadto, ustalenie 

w przedstawiony w rozporządzeniu sposób terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w roku szkolnym pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie i zakończenie 

postępowania rekrutacyjnego do szkół.  

Rozporządzenie przewiduje również dwie zmiany o charakterze dostosowującym (§ 1 pkt 

2 rozporządzenia): 



2 

 

1) w § 4 w ust. 2 w pkt 1 uchyla się lit. a, zawierającą regulację dotyczącą sprawdzianu 

przeprowadzanego w klasach szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne 

odpowiadających klasie VI szkoły podstawowej, czyli w klasie VI ogólnokształcącej szkoły 

muzycznej I stopnia i klasie III ogólnokształcącej szkoły baletowej. Zgodnie z ustawą z dnia 

23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz.1010) od 1 września 2016 r. likwiduje się obowiązkowy sprawdzian przeprowadzany w 

klasie VI szkoły podstawowej oraz w klasach szkół artystycznych realizujących kształcenie 

ogólne na poziomie klasy VI szkoły podstawowej; 

2) w § 5 w ust. 2 w pkt 1 w lit. b wprowadzono określenie „egzamin gimnazjalny” zamiast 

określenia „egzamin przeprowadzany w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II 

stopnia, klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasie VI ogólnokształcącej szkoły 

baletowej” zgodnie z art. 3 pkt 21b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Proponuje się wejście w życie rozporządzenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Postulowane rozwiązanie nie zaburzy realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego 

ani kształcenia w zawodach w szkołach artystycznych oraz nie wpłynie na wysokość 

wynagrodzenia nauczycieli, a ponadto pozwoli na zakończenie już bieżącego roku szkolnego 

we wspólnym terminie w szkołach ogólnokształcących i artystycznych, co ma szczególne 

znaczenia dla uczniów uczęszczających do obu typów szkół, a także dla ich rodziców. 

 

Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w 

związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji. 

 

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały 

Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204). 

Przedmiot regulacji rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.  
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Projekt rozporządzenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414,  z 2009 r. 

poz. 337, z 2011 r. poz. 622 i 966 oraz z 2015 r. poz. 1893) został udostępniony na stronie 

internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, a także 

na został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Legislacja – Wykaz projektów 

poddawanych konsultacjom publicznym. 

 


