
          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 marca 2019 r. 

Poz. 402 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)

 

z dnia 22 lutego 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 

1560, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, klasach 

dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz klasach dotychczasowego czteroletniego 

technikum są realizowane przez 5 dni w tygodniu. 

2. Dyrektor szkoły, w której prowadzi się klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychcza-

sowego czteroletniego technikum, organizującej praktyczną naukę zawodu poza szkołą, może, po zasięgnięciu opinii 

rady szkoły, jeżeli została utworzona, rady pedagogicznej i rady rodziców oraz w porozumieniu z podmiotami przyj-

mującymi uczniów na praktyczną naukę zawodu, zdecydować, że kształcenie uczniów tych klas odbywa się przez 

6 dni w tygodniu. Dyrektor szkoły powiadamia, przed rozpoczęciem ferii letnich, organ prowadzący szkołę, uczniów 

i ich rodziców o organizacji tygodnia pracy w następnym roku szkolnym.”; 

2) w § 5: 

a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „placówek kształcenia praktycznego” zastępuje się wyrazami „centrów kształcenia zawo- 

dowego”, 

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy;”, 

c) w ust. 3a po wyrazach „egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie” dodaje się wyrazy „lub egzamin zawo- 

dowy”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 

Minister Edukacji Narodowej: wz. M. Machałek 

                                                           
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej 

(Dz. U. poz. 2315). 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. poz. 965 i 1362, z 2004 r. poz. 1716, z 2005 r. 

poz. 1191, z 2006 r. poz. 250, 595 i 999, z 2010 r. poz. 4 i 1245, z 2011 r. poz. 1754, z 2015 r. poz. 408 oraz z 2016 r. poz. 1335. 
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