Uzasadnienie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zzza ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) – dalej
„ustawa o systemie oświaty”.
Konieczność nowelizacji ww. rozporządzenia wynika z wprowadzenia ustawą z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - dalej „prawo oświatowe”,
nowych typów szkół, m.in. branżowych szkół I stopnia i branżowych szkół II stopnia.
Jednocześnie, zgodnie z art. 297 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) – dalej „ustawa
wprowadzająca”, absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie
w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum, na egzaminie
maturalnym będą zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu
maturalnego z przedmiotu dodatkowego, jeżeli będą posiadali dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe. Istnieje zatem konieczność dostosowania przepisów regulujących
zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego do regulacji prawnych zawartych w ww.
ustawach.
W projektowanej zmianie rozporządzenia wprowadzono regulacje prawne dotyczące
przystąpienia do egzaminu maturalnego absolwentów branżowej szkoły II stopnia, o których
mowa w art. 297 ust. 3 ustawy wprowadzającej, tj.:
1) dodatkowe informacje, jakie musi zawierać deklaracja przystąpienia do egzaminu
maturalnego (zmiana 4),
2) zapis jaki będzie zamieszczany na świadectwie dojrzałości (zmiana 7),
3) termin, w jakim absolwent, który przystępował do egzaminu maturalnego w terminie
głównym, dodatkowym lub poprawkowym otrzyma świadectwo dojrzałości, w przypadku
gdy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyska do dnia 5 września roku
następnego po roku szkolnym, w którym był przeprowadzony egzamin maturalny (zmiana
8).
Ponadto w projektowanym rozporządzeniu wprowadzono zmiany mające charakter
dostosowujący i korygujący:
1. Uzupełniono zapis § 1 wskazując, że przedmiotowe rozporządzenie określa szczegółowe
warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego również dla absolwentów
posiadających wykształcenie średnie branżowe. Konieczność dodatnia tego uzupełnienia
wynika ze zmiany w art. 3 pkt 21c ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym
ustawą wprowadzającą. Zgodnie z art. 3 pkt 21c, przez egzamin maturalny należy
rozumieć egzamin przeprowadzany dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie
lub wykształcenie średnie branżowe, umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Należało więc odpowiednio uzupełnić treść § 1 rozporządzenia.
2. Do zawartego w § 2 słowniczka używanych w rozporządzeniu pojęć wprowadzono
określenie: „ustawa wprowadzająca” dla ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Ze względu na
czytelność przepisów określonych w zmianie 4, 8 i 9 rozporządzenia, w których odwołano
się do regulacji zawartych w art. 297 ust. 3 ww. ustawy, celowe jest posługiwanie się
terminem przyjętym w słowniczku.
3. W § 12 i § 39 rozporządzenia zmieniono redakcję treści przepisów oraz doprecyzowano
przepis dotyczący sposobu przekazywania wykazu uczniów lub absolwentów
przystępujących odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, tak
aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do danych zawartych w wykazie.
Wskazano, że dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej
wykaz osób przystępujących do egzaminu w postaci elektronicznej przy użyciu tylko
takiego systemu wymiany plików, który zostanie wskazany przez dyrektora tej komisji.
Zaproponowane powyżej rozwiązanie zostało przyjęte w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512). W celu
utrzymania jednolitych rozwiązań prawnych dotyczących przeprowadzania wszystkich
egzaminów zewnętrznych (z uwzględnieniem ich specyfiki), wprowadzono opisane
powyżej zmiany w § 12 i § 39.
W § 12 i § 39 rozporządzenia wprowadzono korektę polegającą na wskazaniu właściwych
przepisów dotyczących osób, które mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego lub
egzaminu maturalnego w dostosowanych warunkach. Zgodnie z art. 44zzr ustawy
o systemie oświaty uczniowie lub absolwenci, którzy mogą przystępować do tych
egzaminów w warunkach dostosowanych zostali wymienieni w ust. 1-7. Natomiast
w przedmiotowym rozporządzeniu w § 12 ust. 1 pkt 4 lit. b i w § 39 ust. 1 pkt 2 lit. b
wskazano tylko osoby wymienione w art. 44zzr ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Stąd też
odpowiednio uzupełniono zapis § 12 ust. 1 pkt 4 lit. b i w § 39 ust. 1 pkt 2 lit. b
w zakresie osób, które mają prawo przystępować do egzaminu gimnazjalnego lub
egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych.
4. Zmiana wprowadzona w § 47 ust. 1 polega na usunięciu wyrażenia „na poziomie
rozszerzonym”. Zgodnie z art. 44zze ustawy o systemie oświaty dla egzaminu
maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów
dodatkowych nie określa się poziomu. Należało więc wykreślić w § 47 ust. 1 ww.
sformułowanie.
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
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) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz
w Biuletynie
Informacji
Publicznej Rządowego
Centrum Legislacji
w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
Rozporządzenie 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.
Przedmiot regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii,
dokonania konsultacji lub uzgodnienia.
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.

