
    
 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 
 
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 
 

1 września 2015 r. 
 
 
(podstawa prawna: 
 § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 
432, z późn. zm.) 

2 Zimowa przerwa 
świąteczna 

23 – 31 grudnia 2015 r. 
 
 
(podstawa prawna: 
 § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

3 Ferie zimowe 1 – 14 lutego 2016 r. 
dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, 
zachodniopomorskie 
 
(podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

4 Wiosenna przerwa 
świąteczna 

24 – 29 marca 2016 r. 
 
(podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

5 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) 
programowo najwyższych:  
  
   

29 kwietnia 2016 r. (sesja wiosenna) 
 
 
(podstawa prawna: 
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 
432, z późn. zm.) 

6 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) 
programowo najwyższych zasadniczych szkół 
zawodowych i szkół 
policealnych 

29 stycznia 2016 r. 
lub 
24 czerwca 2016 r. 
 
(podstawa prawna - § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 
sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 
 

7 Egzamin maturalny: 
 
 
 - część ustna 
 - część pisemna 

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl) 
 
 
od 4 do 27 maja 2016 r. 
od 4 do 24 maja 2016 r. 
 
(podstawa prawna: 
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., 
z późn. zm.) 



8 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
 
sesja zimowa: 
    - etap pisemny 
      
 
 
 
- etap praktyczny 
 

 
 
 
sesja letnia 
    - etap pisemny 
 
 
 
 
 
     
 
 
- etap praktyczny 
 

ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl) 
                  
11 stycznia 2016 r. - dla absolwentów wszystkich 
typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, 
którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w 
styczniu 
 
 12 stycznia 2016 r. - dla absolwentów  
techników, techników uzupełniających i szkół   
policealnych kształcących w tych samych zawodach,  
w których kształcą technika  
od 18 do 29 stycznia 2016 r. - dla absolwentów  
zasadniczych szkół zawodowych i szkół  
policealnych kształcących w tych samych zawodach,  
w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe  
  
20 czerwca 2016 r. - dla absolwentów  
wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie  
zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia  
szkoły w kwietniu lub czerwcu  
od 21 do 22 czerwca 2016 r. - dla absolwentów  
techników, techników uzupełniających i szkół  
policealnych kształcących w tych samych zawodach,  
w których kształcą technika  
 
od 27 czerwca do 4 lipca 2016 r. - dla absolwentów 
zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych 
kształcących w tych samych zawodach, w których 
kształcą zasadnicze szkoły zawodowe  
 
(podstawa prawna: 
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., 
z późn. zm.) 

10 Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-
wychowawczych dla: 
 
szkół podstawowych, 
zasadniczych szkół 
zawodowych,  szkół policealnych oraz placówek 
kształcenia praktycznego i placówek kształcenia 
ustawicznego – 6 dni 

ustala dyrektor CKZ 
 
 
 
 
 
(podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 
października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji 
roku szkolnego - Dz. U. Nr 186, poz. 1245) 

11 Zakończenie rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych 

24 czerwca 2016 r. 
 
(podstawa prawna:  
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  

12 
 

Ferie letnie                  25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r. 
 
(podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 
46, poz. 432, z późn. zm.) 

 


