Uzasadnienie
Nowelizacja rozporządzenia 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.) ma na celu wprowadzenie zmiany w § 105 ust. 1 tego rozporządzenia,
umoŜliwiającej absolwentom, którzy w roku szkolnym 2009/2010 nie zdali egzaminu
maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwali egzamin maturalny
i deklarują zamiar ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub
przedmiotów

(i przyszłym absolwentom, którzy znajdą się w takiej sytuacji), przystąpienie

równieŜ do podwyŜszenia wyników egzaminów ze zdanych przedmiotów obowiązkowych
i zdawanych przedmiotów dodatkowych, jak równieŜ przystąpienie do egzaminów z nowych
przedmiotów dodatkowych.
MoŜliwość

taką mieli

absolwenci,

którzy

nie

uzyskali

świadectwa

dojrzałości

i przystępowali do egzaminu maturalnego do roku szkolnego 2009/2010 włącznie. Mają ją
równieŜ w roku szkolnym 2010/2011 (i w kolejnych latach) absolwenci, którzy przystąpili do
egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2006-2009 i nie uzyskali świadectwa
dojrzałości (stosownie do § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25
września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 178, poz. 1097)).
Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w

szkołach

publicznych

skutkowałyby,

począwszy

od

egzaminu

maturalnego

przeprowadzanego w roku szkolnym szkolnego 2010/2011, brakiem takiej moŜliwości
w stosunku do absolwentów, którzy przystąpili

do egzaminu maturalnego po raz pierwszy

w roku szkolnym 2009/2010, co nie wydaje się być uzasadnione.
Zgodnie § 104 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w szkołach publicznych zdający,
który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów, w części
ustnej lub części pisemnej, albo przerwał egzamin maturalny, moŜe przystąpić ponownie do
części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w
okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym
zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w terminie jego przeprowadzania,
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określonym w § 61 ust. 1. Dalsze przepisy tego paragrafu (ust. 2-5) przewidują, iŜ zdający ten,
przystępując ponownie do egzaminu maturalnego (jeŜeli wcześniej nie otrzymał świadectwa
dojrzałości), ma prawo wybrać inny język obcy niŜ język obcy nowoŜytny, który zdawał
poprzednio, natomiast zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z części ustnej z języka
polskiego lub języka mniejszości narodowej albo przerwał część ustną egzaminu maturalnego
z danego języka lub języków, przystępujący ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego
z danego języka moŜe wskazać w deklaracji nowy temat wybrany z listy tematów. Zdający,
który nie zdał egzaminu maturalnego z określonych przedmiotów i przystępuje ponownie,
zgodnie z § 104, do egzaminu z tych przedmiotów powinien mieć równieŜ prawo podwyŜszania
wyników egzaminów ze zdanych przedmiotów obowiązkowych i zdawanych przedmiotów
dodatkowych jak równieŜ prawo przystąpienia do egzaminów z nowych przedmiotów
dodatkowych, w trybie określonym w § 105 tego rozporządzenia. Brak takiej moŜliwości
skutkowałby koniecznością przystępowania

po raz trzeci do egzaminu maturalnego

w kolejnym roku, w przypadku absolwenta, który w wyniku zmiany planów związanych
z wyborem szkoły wyŜszej, w drugim roku zdał egzamin maturalny, nie moŜe jednak
podwyŜszyć wyników egzaminów lub przystąpić do egzaminów z przedmiotów dodatkowych,
które są mu potrzebne do celów rekrutacji.

Wprowadzony w § 2 projektu przepis przejściowy precyzyjnie wskazuje, Ŝe niniejsza
regulacja zabezpiecza interesy równieŜ tych osób, które w roku szkolnym 2009/2010 nie zdały
egzaminu maturalnego i w maju 2011 r. chciałyby ponownie przystąpić do tego egzaminu
i dodatkowo podwyŜszyć wynik juŜ zdanych egzaminów lub przystąpić do egzaminu
z przedmiotów dodatkowych. Konieczność wprowadzenia tego przepisu przejściowego wynika
z faktu, Ŝe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające
rozporządzenia w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.
Nr 156, poz. 1046) w § 7 określiło, Ŝe osoby, które w latach 2009/2010 i 2010/2011 nie zdały
egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwały egzamin
maturalny, mogą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób
obowiązujący w latach 2009/2010 i 2010/2011 najpóźniej do roku szkolnego 2013/2014
włącznie. Regulacja powyŜsza weszła w Ŝycie 1 września 2010 r.
Jednocześnie, z uwagi na to, Ŝe określony w § 63 rozporządzenia termin składania
ostatecznych deklaracji upływa w dniu 7 lutego 2011 r., zaistniała konieczność wydłuŜenia tego
terminu do dnia 17 lutego 2011 r. dla grupy osób, której niniejsza zmiana dotyczy - § 3 projektu
rozporządzenia.
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Określony w § 4 termin wejścia w Ŝycie rozporządzenia z dniem jego ogłoszenia wynika
z faktu, Ŝe absolwenci, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub
przedmiotów w roku szkolnym 2009/2010 albo przerwali egzamin maturalny i deklarują zamiar
ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, będą
mieli moŜliwość przystąpić w obecnie trwającym roku szkolnym 2010/2011 (egzamin maturalny
rozpocznie się w dniu 4 maja 2011 r.) równieŜ do podwyŜszenia wyników egzaminów ze
zdanych przedmiotów obowiązkowych i zdawanych przedmiotów dodatkowych, jak równieŜ
przystąpić do egzaminów z nowych przedmiotów dodatkowych. WaŜny interes państwa
wymaga

natychmiastowego

wejścia

w

Ŝycie

tego

aktu

normatywnego

i

zasady

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 43, poz. 337) projekt
rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego sytemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r.
Nr 65, poz. 597), w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
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Ocena skutków regulacji (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie
Rozporządzenie dotyczy absolwentów, którzy w roku szkolnym 2009/2010 nie zdali
egzaminu maturalnego i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w roku
bieŜącym oraz absolwentów, którzy znajdą się w takiej sytuacji w kolejnych latach. Projekt
dotyczy równieŜ Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

2. Konsultacje społeczne
Projektowane rozporządzenie zostanie przekazane do zaopiniowania przez związki
zawodowe w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) i partnerów społecznych, tj. przez:
1) Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego;
2) Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”;
3) Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność im. ks. Jerzego Popiełuszki”;
4) Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”, Komisja Krajowa;
5) Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”;
6) Komisję Krajową NSZZ „Solidarność 80”;
7) Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata”;
8) Krajową Sekcję Oświaty NSZZ „Solidarność”;
9) Forum Związków Zawodowych;
10) Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski;
11) Radę Szkół Katolickich;
12) Społeczne Towarzystwo Oświatowe;
13) Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców;
14) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty;
15) Konfederację Stowarzyszeń Nauczycielskich;
16) Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich;
17) Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół;
18) Radę Główną Szkolnictwa WyŜszego;
19) Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
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20) Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

Projektowane zmiany w rozporządzeniu zostaną równieŜ przekazane do Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych
i Etnicznych.

3. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budŜet
państwa i budŜety jednostek samorządu terytorialnego
Projektowane rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budŜetu
państwa i budŜetów jednostek samorządu terytorialnego. Środki na funkcjonowanie systemu
egzaminów zewnętrznych są zabezpieczone w budŜecie ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.

4. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy
Wejście w Ŝycie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5.

Wpływ

projektowanego

rozporządzenia

na

konkurencyjność

gospodarki

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wejście w Ŝycie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ projektowanego rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny
Wejście w Ŝycie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój
regionalny.
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