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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szko∏ach i placówkach artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7
ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. W publicznych szko∏ach artystycznych oraz
w publicznych placówkach artystycznych, zwanych
dalej „szko∏ami”, zaj´cia dydaktyczno-wychowawcze
rozpoczynajà si´ w pierwszym powszednim dniu
wrzeÊnia, z wyjàtkiem soboty, a koƒczà si´, z zastrze-
˝eniem ust. 2—5, w ostatni piàtek czerwca.

2. W szeÊcioletnich ogólnokszta∏càcych szko∏ach
muzycznych I stopnia, dla klas programowo najwy˝-
szych zaj´cia lekcyjne koƒczà si´ w Êrod´ bezpoÊred-
nio poprzedzajàcà zakoƒczenie rocznych zaj´ç dydak-
tyczno-wychowawczych.

3. W szeÊcioletnich ogólnokszta∏càcych szko∏ach
muzycznych II stopnia, szeÊcioletnich ogólnokszta∏cà-
cych szko∏ach sztuk pi´knych, czteroletnich liceach pla-
stycznych, dziewi´cioletnich ogólnokszta∏càcych szko-
∏ach baletowych, dla klas programowo najwy˝szych
zaj´cia dydaktyczno-wychowawcze koƒczà si´ na 7 dni
przed rozpocz´ciem egzaminów dyplomowych, z tym
˝e po przeprowadzeniu klasyfikacji rocznej mogà byç
organizowane zaj´cia z przedmiotów wchodzàcych
w zakres egzaminu dyplomowego i egzaminu matural-
nego lub egzaminu dojrza∏oÊci, wed∏ug odr´bnego
planu ustalonego przez dyrektora szko∏y. 

4. W szeÊcioletnich szko∏ach muzycznych II stop-
nia, dla klas programowo najwy˝szych zaj´cia dydak-
tyczno-wychowawcze koƒczà si´ na 7 dni przed rozpo-
cz´ciem egzaminów dyplomowych, z tym ˝e po prze-
prowadzeniu klasyfikacji rocznej mogà byç organizo-
wane zaj´cia z przedmiotów wchodzàcych w zakres
egzaminu dyplomowego, wed∏ug odr´bnego planu
ustalonego przez dyrektora szko∏y.

5. W szko∏ach policealnych i pomaturalnych zaj´cia
dydaktyczno-wychowawcze koƒczà si´ w terminie umo˝-
liwiajàcym przeprowadzenie egzaminów dyplomowych.

§ 2. Ustala si´ nast´pujàce terminy ferii szkolnych
i przerw Êwiàtecznych:

1) zimowa przerwa Êwiàteczna trwa od dnia 23 grud-
nia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do
dnia 31 grudnia, je˝eli dzieƒ 22 grudnia wypada
w poniedzia∏ek;

2) ferie zimowe trwajà dwa tygodnie, w okresie od
po∏owy stycznia do koƒca lutego; terminy rozpo-
cz´cia i zakoƒczenia ferii zimowych sà zgodne
z terminami, w∏aÊciwymi dla szkó∏ na obszarze po-
szczególnych województw, og∏oszonymi przez mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wycho-
wania;

3) wiosenna przerwa Êwiàteczna rozpoczyna si´
w czwartek poprzedzajàcy Êwi´ta i koƒczy si´
w najbli˝szy wtorek po Êwi´tach;

4) ferie letnie rozpoczynajà si´ w najbli˝szà sobot´
po zakoƒczeniu rocznych zaj´ç dydaktyczno-wy-
chowawczych i koƒczà si´ z dniem 31 sierpnia. 

§ 3. W zale˝noÊci od warunków pracy szko∏y zaj´-
cia dydaktyczno-wychowawcze mogà byç realizowane
przez pi´ç lub szeÊç dni tygodnia, z tym ˝e:

1) decyzje o organizacji tygodnia pracy podejmujà
dyrektorzy szkó∏, po zasi´gni´ciu opinii rady szko-
∏y i rady pedagogicznej;

2) o przyj´tej organizacji tygodnia pracy dyrektorzy
szkó∏ powiadamiajà organ prowadzàcy szko∏´,
uczniów i ich rodziców przed rozpocz´ciem zaj´ç
szkolnych;

3) w szko∏ach, w których obowiàzuje pi´ciodniowy
tydzieƒ pracy, w dni wolne od zaj´ç dydaktycz-
nych szko∏y mogà organizowaç zaj´cia wycho-
wawczo-opiekuƒcze, imprezy artystyczne i inne
s∏u˝àce upowszechnianiu kultury. 

§ 4. 1. W szko∏ach, w których zaj´cia dydaktyczno-
-wychowawcze sà realizowane przez szeÊç dni w tygo-
dniu, dniem wolnym od zaj´ç jest dzieƒ wypadajàcy
mi´dzy dwoma dniami Êwiàtecznymi ustawowo wol-
nymi od pracy.

2. W szko∏ach, w których zaj´cia dydaktyczno-wy-
chowawcze sà realizowane przez pi´ç dni w tygodniu,
w porozumieniu z radà szko∏y i radà pedagogicznà,

———————
1) Minister Kultury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117,
poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304
i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624.



dyrektorzy mogà potraktowaç dzieƒ wypadajàcy bez-
poÊrednio po dniu Êwiàtecznym ustawowo wolnym
od pracy jako dzieƒ wolny od zaj´ç, pod warunkiem
zrealizowania zaj´ç przypadajàcych na ten dzieƒ
w wybranà sobot´.

3. W szko∏ach, w których zaj´cia dydaktyczno-wy-
chowawcze sà realizowane przez pi´ç dni w tygodniu
— dzieƒ 2 maja, je˝eli wypada w dzieƒ powszedni,
i piàtek po Êwi´cie Bo˝ego Cia∏a sà dniami wolnymi
od zaj´ç dydaktyczno-wychowawczych. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dy-
rektor specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mo-
wa w art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r.
o systemie oÊwiaty, na wniosek dyrektora szko∏y, mo-
˝e wyraziç zgod´ na udzielenie dnia wolnego od zaj´ç
dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem odpra-
cowania zaj´ç przypadajàcych na ten dzieƒ w innym
terminie.

§ 5. 1. W ogólnokszta∏càcych szko∏ach muzycznych
I stopnia i ogólnokszta∏càcych szko∏ach baletowych
dzieƒ, w którym odbywa si´ sprawdzian, jest dniem
wolnym od zaj´ç dydaktyczno-wychowawczych.

2. W ogólnokszta∏càcych szko∏ach muzycznych
II stopnia, ogólnokszta∏càcych szko∏ach baletowych
i ogólnokszta∏càcych szko∏ach sztuk pi´knych dni,
w których odbywa si´ egzamin gimnazjalny, sà dnia-
mi wolnymi od zaj´ç dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W ogólnokszta∏càcych szko∏ach muzycznych
II stopnia, ogólnokszta∏càcych szko∏ach baletowych,
ogólnokszta∏càcych szko∏ach sztuk pi´knych i liceach
sztuk plastycznych dni, w których odbywa si´ odpo-
wiednio cz´Êç pisemna egzaminu maturalnego lub
cz´Êç pisemna egzaminu dojrza∏oÊci, sà w tych szko-
∏ach dniami wolnymi od zaj´ç dydaktyczno-wycho-
wawczych.

4. Dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekuno-
wie) nie mogà zapewniç opieki w dniach, o których
mowa w ust. 1—3, szko∏a ma obowiàzek zorganizowa-
nia zaj´ç wychowawczo-opiekuƒczych. 

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Kultury: W. Dàbrowski

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 sierpnia 1999 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szko-
∏ach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 72, poz. 812,
z 2000 r. Nr 5, poz. 59 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 252), które
utraci∏o moc z dniem 21 paêdziernika 2002 r. na podstawie
art. 30 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o systemie oÊwiaty, ustawy — Przepisy wprowadzajàce
reform´ ustroju szkolnego, ustawy — Karta Nauczyciela
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w sprawie wzoru imiennego upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci kontrolnych
dotyczàcych ubiegajàcych si´ o zatwierdzenie lub zatwierdzonych przedsi´biorstw przetwórczych

i podmiotów skupujàcych

Na podstawie art. 35 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i wa-
rzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu
paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r.
Nr 42, poz. 386) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór imiennego upowa˝nienia do
wykonywania czynnoÊci kontrolnych dotyczàcych

ubiegajàcych si´ o zatwierdzenie lub zatwierdzonych
przedsi´biorstw przetwórczych produkujàcych susz
paszowy i podmiotów skupujàcych zielonk´ do susze-
nia i Êrutowania, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


