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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 nastę-
puje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie orga-
nizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. 
zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2—4, zaję-
cia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczyna-
ją się w pierwszym powszednim dniu wrześ-
nia, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeże-
li pierwszy dzień września wypada w piątek 
lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowaw-
cze rozpoczynają się w najbliższy poniedzia-
łek po dniu 1 września.”,

b) uchyla się ust. 1a;

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

„2)  ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie 
od połowy stycznia do końca lutego, z zastrze-
żeniem ust. 2; terminy rozpoczęcia i zakończe-
nia ferii zimowych w szkołach na obszarze po-
szczególnych województw ogłasza — po za-
sięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów 
oświaty — minister właściwy do spraw oświa-
ty i wychowania, nie później niż do końca 
czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa 
lata rok, w którym będą trwały ferie zimo-
we.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1.  Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnię-
ciu opinii rady szkoły lub placówki, 
a w przypadku szkół lub placówek, w któ-
rych rada nie została powołana, rady pe-
dagogicznej, rady rodziców i samorządu 
uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki 
lokalowe i możliwości organizacyjne szko-
ły lub placówki, może, w danym roku 
szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wy-
miarze dla:

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 ogólnokształcących, liceów pro-
filowanych, liceów uzupełniających, 
techników i techników uzupełniających 
— do 10 dni.

2.  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycz-
no-wychowawczych, o których mowa 
w ust. 1, mogą być ustalone:

1)  w dni, w których w szkole lub placówce 
odbywa się odpowiednio: 

a)  sprawdzian przeprowadzany w ostat-
nim roku nauki w szkole podstawo-
wej, 

b)  egzamin przeprowadzany w ostatnim 
roku nauki w gimnazjum,

c)  egzamin maturalny, 

d)  etap pisemny egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje zawodowe,

2)  w dni świąt religijnych niebędących 
dniami ustawowo wolnymi od pracy, 
określone w przepisach o stosunku pań-
stwa do poszczególnych kościołów lub 
związków wyznaniowych,

3)  w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione  
organizacją pracy szkoły lub placówki 
lub potrzebami społeczności lokalnej. 

3.  Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 
do dnia 30 września, informuje nauczycie-
li, 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.

4.  W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, niezależnie od dodatkowych dni wol-
nych od zajęć dydaktyczno-wychowaw-
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czych ustalonych na podstawie ust. 1,  
dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnię-
ciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przy-
padku szkoły lub placówki, w której rada 
nie została powołana, rady pedagogicznej, 
rady rodziców i samorządu uczniowskiego, 
może, za zgodą organu prowadzącego, 
ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych, pod warun-
kiem zrealizowania zajęć przypadających 
w te dni w wyznaczone soboty.”;

4) uchyla się § 6;

5) § 6a otrzymuje brzmienie:

„§ 6a. 1.  W dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, 
szkoła ma obowiązek zorganizowania za-
jęć wychowawczo-opiekuńczych.

2.  Szkoła ma obowiązek informowania ro-
dziców (prawnych opiekunów) o możli-
wości udziału uczniów w zajęciach wy-
chowawczo-opiekuńczych organizowa-
nych w dniach, o których mowa w § 5 
ust. 1.”;

6) uchyla się § 7.

§ 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wycho-
wania do dnia 31 grudnia 2010 r. ogłosi — po zasięg-
nięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty — ter-
miny rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w roku 
szkolnym 2011/2012 w szkołach na obszarze poszcze-
gólnych województw. 

§ 3. W roku szkolnym 2010/2011 dyrektorzy szkół 
lub placówek ustalą dodatkowe dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z § 5 ust. 1 
rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego roz-
porządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozpo-
rządzeniem, i poinformują o dokonanych ustaleniach 
nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców w terminie 
30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 4. 1. W roku szkolnym 2010/2011 roczne zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze kończą się w dniu 
22 czerwca 2011 r. 

2. W roku szkolnym 2010/2011 roczne zajęcia  
dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) 
programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych: 
zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, 
kończą się w dniu 10 czerwca 2011 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall




