Projekt z 20.09.2017 r.
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1)
z dnia ………2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
Na podstawie art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i
egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego dla uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy
gimnazjów dla dorosłych oraz egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających
wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe.”;
2)

w § 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) ustawie wprowadzającej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i
949).”;

3)

§ 12 otrzymuje brzmienie:
„12. 1. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji i informacji, o których
mowa w art. 44zy ust. 1 i 2 ustawy, sporządza wykaz uczniów przystępujących do
egzaminu gimnazjalnego. Wykaz zawiera:
1)

dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku
numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego

1)
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tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału i numer ucznia w
dzienniku lekcyjnym;
2)

informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do części
trzeciej egzaminu gimnazjalnego wraz ze wskazaniem uczniów:
a)

którzy obowiązkowo przystąpią do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na
poziomie rozszerzonym – w przypadku, o którym mowa w art. 44zu ust. 6
ustawy,

b)

którzy zamierzają przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na
poziomie rozszerzonym – w przypadku, o którym mowa w art. 44zu ust. 7 i
art. 44zw ust. 3 ustawy;

3)

informację o uczniach, którzy zamierzają przystąpić do części pierwszej lub
drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku danej mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub języku regionalnym – w przypadku, o którym mowa w
art. 44zv ust. 1 ustawy;

4)

informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:
a)

formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art.
44zzr ust. 1 i ust. 7 pkt 1 ustawy,

b)

warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art.
44zzr ust. 1-7.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi
okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej przy użyciu systemu
wymiany plików wskazanego przez dyrektora tej komisji.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany w terminie określonym
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jednak nie później niż do dnia 30
listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.”;
4)

po § 32 dodaje się § 32a w brzmieniu:
„32a. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 297 ust. 3 ustawy wprowadzającej,
deklaracja, o której mowa w § 32 ust. 1, zawiera dodatkowo:
1)

jeżeli zdający nie posiada dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe –
informację o zamiarze przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie przeprowadzanego w roku szkolnym, w którym zdający zamierza
przystąpić do egzaminu maturalnego, lub
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2)

jeżeli zdający posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe –
informację o posiadaniu tego dyplomu. Kserokopię dyplomu dołącza się do
deklaracji.
2. Jeżeli zdający, o którym mowa w ust. 1, nie zamierza przystąpić do egzaminu

maturalnego z żadnego przedmiotu dodatkowego, nie stosuje się przepisu § 32 ust. 1 pkt
2 lit. a w zakresie przedmiotów zdawanych jako dodatkowe.”;
5)

§ 39 otrzymuje brzmienie:
„39. 1. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz
uczniów lub absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego. Wykaz zawiera:
1)

dane osobowe uczniów lub absolwentów i informacje, o których mowa w § 32 ust.
1;

2)

informację o uczniach lub absolwentach, którzy korzystają z dostosowania:
a)

formy przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr
ust. 1 ustawy,

b)

warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, o którym mowa w art.
44zzr ust. 1-7 ustawy.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi
okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej przy użyciu systemu
wymiany plików wskazanego przez dyrektora tej komisji.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany w terminie określonym
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jednak nie później niż do dnia 15
lutego roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
4. Dyrektor szkoły, na wniosek dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
sporządza, na podstawie wstępnych deklaracji, informację o liczbie uczniów lub
absolwentów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z
poszczególnych przedmiotów na poszczególnych poziomach, i przesyła ją dyrektorowi
okręgowej komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej przy użyciu systemu
wymiany plików wskazanego przez dyrektora tej komisji.”;
6)

w § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, jako
przedmiotu obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego trwa około 15 minut.
Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych.”;
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7)

w § 72 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku, o którym mowa w art. 297 ust. 3 ustawy wprowadzającej, na
świadectwie dojrzałości zamiast wyniku z jednego przedmiotu dodatkowego wpisuje się
informację: „Posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie
nauczanym na poziomie technika.”.”;

8)

w § 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia
o wynikach egzaminu maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje
dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny, lub upoważnionej
przez niego osobie, w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a
ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy, jednak nie później niż do dnia:
1)

5 lipca roku szkolnego, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny – dla
absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym
i dodatkowym, w tym dla absolwentów, o których mowa w art. 297 ust. 3 ustawy
wprowadzającej, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
do dnia 10 czerwca roku szkolnego, w którym był przeprowadzony egzamin
maturalny;

2)

20 września roku szkolnego, następującego po roku szkolnym, w którym był
przeprowadzony egzamin maturalny – dla absolwentów, którzy przystępowali do
egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym;

3)

20 września roku szkolnego, następującego po roku szkolnym, w którym był
przeprowadzony egzamin maturalny – dla absolwentów, o których mowa w art.
297 ust. 3 ustawy wprowadzającej, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego
w terminie głównym, dodatkowym lub poprawkowym i uzyskali dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe do 5 września roku następującego po roku
szkolnym, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

