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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)) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  W klasach (semestrach) programowo najwyższych 
szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcą-
cych, liceów profilowanych, techników, uzupełnia-
jących liceów ogólnokształcących i techników uzu-
pełniających zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

kończą się w najbliższy piątek po dniu 1 stycznia 
lub w ostatni piątek kwietnia, z tym że w przypad-
ku, gdy:

1)  najbliższy piątek po dniu 1 stycznia wypada 
w dzień ustawowo wolny od pracy, zajęcia dy-
daktyczno-wychowawcze kończą się w dniu po-
przedzającym ten dzień;

2)  dzień 2 stycznia wypada w piątek, zajęcia dydak-
tyczno-wychowawcze kończą się w drugi piątek 
po dniu 1 stycznia.”.

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

Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 27 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

1)  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480). 

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 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, 
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, 
poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206. 

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 i Nr 186, poz. 1245.
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