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Projekt w par. 5 powiela treściowo obowiązujące rozwiązania, z tym zastrzeżeniem, że ustala liczbę
dodatkowych dni wolnych dla szkoły podstawowej na poziomie 8 dni a nie 6 dni – jak to jest obecnie.
Ponadto w ust. 2 par. 5 projekt wskazuje ten sam katalog dni dla których można ustalić dni wolne, o
których mowa powyżej (co ważne nie ma w tym katalogu dni przeznaczonych na rekolekcje
wielkopostne).
Jednocześnie w uzasadnieniu jest mowa o tym, że ustalone 8 dni obejmie: egzamin ósmoklasisty – 3
dni, rekolekcje wielkopostne – 3 dni i 2 dni ustalone na podstawie przepisów § 5 ust. 2 projektu
rozporządzenia.
Treść projektu w tym zakresie jest odmienna niż treść uzasadnienia, ponieważ z analizy par. 5 ust. 2
projektu wynika, że tak jak do tej pory 3 dni na rekolekcje wielkopostne (o których mowa w par. 10
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych) nie będą wliczane do dodatkowych dni
wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, natomiast uzasadnienie wskazuje, że wliczane mają
być. Oczywiście uzasadnienie nie ma mocy aktu prawnego, należy jednak usunąć powstałą wątpliwość
i wyjaśnić jaki jest cel projektodawców w tym zakresie. Jednocześnie należy wskazać, że ewentualna
zmiana zgodnie z którą 3 dni na rekolekcje wielkopostne będą wliczane do dodatkowych dni wolnych
o których mowa w par. 5 projektu rozporządzenia wymaga zmiany rozporządzenia w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków.
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