
Projekt z dnia 1 lipca 2009 r. 

ROZPORZĄDZENIE                                 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) 

z dnia …………….. 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 
 

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2))  zarządza się, 

co następuje: 

 
      § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.              

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                 

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.3) ) wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) w § 38 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności  

nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora 

komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do trzeciej części egzaminu 

                                                 
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie,  

na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216,  
poz. 1591).  

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273,  
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532  
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, 
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370 
i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458. 

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906  
oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 9, Nr 178, poz. 1097, Nr 58, poz. 475 i Nr 83, poz. 694. 
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gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany 

przez dyrektora szkoły.”; 

 

2) w § 49: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części 

tego egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji 

okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia 

(słuchacza) z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego  

lub odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek  

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo słuchaczem.”,                                 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„ 5. W przypadku zwolnienia z części egzaminu gimnazjalnego w zaświadczeniu  

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zamiast wyniku egzaminu 

gimnazjalnego z odpowiedniej części wpisuje się odpowiednio „zwolniony”  

lub „zwolniona”.”; 

  

3) w § 54 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Absolwent ma prawo przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego  

z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych: 

1) w części ustnej z: 

 a) języka obcego nowożytnego, 

 b) języka mniejszości etnicznej, 

 c) języka regionalnego – języka kaszubskiego; 

2) w części pisemnej z: 

 a) biologii, 

 b) chemii, 

 c) filozofii, 

 d) fizyki i astronomii, 

 e) geografii, 

 f) historii, 

 g) historii muzyki, 

 h) historii sztuki, 
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 i) informatyki, 

 j) języka łacińskiego i kultury antycznej, 

 k) języka mniejszości etnicznej, 

 l) języka mniejszości narodowej, 

 m) języka obcego nowożytnego, 

 n) języka polskiego, 

 o) języka regionalnego – języka kaszubskiego, 

 p) matematyki, 

 r) wiedzy o społeczeństwie, 

 s) wiedzy o tańcu.”;  

 

4) w § 104: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu  

lub przedmiotów, w części ustnej lub części pisemnej, albo przerwał egzamin 

maturalny, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu 

maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w okresie 5 lat od pierwszego 

egzaminu maturalnego. Przepisy § 63 ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Po upływie 5 lat, licząc od października w roku, w którym zdający przystąpił  

do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w terminie jego przeprowadzania, 

określonym w § 61 ust. 1, zdający przystępuje do  egzaminu maturalnego w pełnym 

zakresie”.; 

 

5) w § 121 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Na karcie odpowiedzi zdający wpisuje datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu  

i oznaczenie wersji arkusza egzaminacyjnego oraz zamieszcza numer PESEL. 

Zdający nie podpisuje karty odpowiedzi.”; 

 

6) w § 124 ust. 1 utrzymuje brzmienie: 

„1. Po zakończeniu etapu pisemnego egzaminu zawodowego osoby wchodzące  

w skład zespołu nadzorującego zbierają od zdających wypełnione karty odpowiedzi 

i sprawdzają, w obecności tych zdających, poprawność wpisania na karcie 
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odpowiedzi daty urodzenia, symbolu cyfrowego zawodu  i oznaczenia wersji 

arkusza egzaminacyjnego oraz poprawność zamieszczenia numeru PESEL.”; 

 

7) w § 130 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Zdający, o którym mowa w § 129 ust. 2, wpisuje na karcie pracy egzaminacyjnej  

i na karcie oceny datę urodzenia oraz zamieszcza numer PESEL. Zdający nie 

podpisuje arkusza egzaminacyjnego, karty pracy egzaminacyjnej i karty oceny.”; 

 

8) w § 134 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Po zakończeniu etapu praktycznego egzaminu zawodowego przeprowadzanego 

dla zdających, o których mowa w § 129 ust. 2, członkowie zespołu nadzorującego 

etap praktyczny zbierają od zdających prace egzaminacyjne i karty oceny oraz 

sprawdzają, w obecności tych zdających, poprawność wpisania daty urodzenia 

oraz poprawność zamieszczenia numeru PESEL. Przewodniczący zespołu 

nadzorującego etap praktyczny lub wskazany przez niego członek tego zespołu 

pakuje prace egzaminacyjne wraz z kartami oceny do zwrotnych kopert i zakleja je 

w obecności osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego etap praktyczny 

oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje je kierownikowi ośrodka 

egzaminacyjnego. Kierownik ośrodka egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza 

koperty zawierające prace egzaminacyjne wraz z kartami oceny, a następnie 

przekazuje je dyrektorowi komisji okręgowej.”. 

 

 

        § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r. 

  

 

 

                                                                                   Minister 
                                                                          Edukacji Narodowej 
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