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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 
2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.) wynika ze 
zgłaszanej przez dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe potrzeby zmiany 
wymiaru dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonego dla 
branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów 
kształcenia zawodowego z 6 dni do 10 dni.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły 
II stopnia, szkoły policealnej i centrum kształcenia zawodowego, po zasięgnięciu opinii rady 
szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w 
przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę 
warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku 
szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 
do 6 dni, podczas gdy dyrektor technikum może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe 
dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 10 dni.

Do Ministra Edukacji i Nauki napływają postulaty dotyczące ujednolicenia do 10 dni 
wymiaru dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich 
szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Rozwiązanie to powinno 
przyczynić się m.in. do usprawnienia przeprowadzania egzaminów zawodowych, szczególnie 
w przypadku szkół i placówek funkcjonujących w zespołach.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2022 r.

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Edukacji i Nauki, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces 
Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 
2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) 
i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
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Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych 
i średnich przedsiębiorców.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 
do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.


