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Przedstawiam dokument rządowy zgłoszony przez 
Min ist r a Edukacji Narodowej - do rozpatrzenia 

(-) Sekreta rz Rady Ministrów 

6Q.o.VW> ~ ~ a.v-:.. (.-
stosownie do postanowień uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 
29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979), 
w załączeniu przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów 
wykonawczych o podstawowym znaczeniu dla proponowanej regulacji, 
z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 
18 listopada br. 
Uprzejmie informuję , że Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 
23 października br. przyjął projekt ustawy i rekomendował go Radzie Ministrów. 
Przedkładany projekt wypełnia zalecenia Stałego Komitetu Rady Ministrów. 
Ponadto w treści załączonego projektu: 

zmieniono datę wejśc ia w życie ustawy - na dzień 31 marca 2015 r. , 
zmieniono datę wejścia w życie przepisów dotyczących rad rodziców - na 1 
września 2015, 
wprowadzono zmiany dotyczące placówek artystycznych poprzez 
precyzyjne wskazanie zakresu i charakteru ich działalności , 

stworzono możliwość uczestniczenia uczniów, którzy realizują obowiązek 

szkolny w tzw. nauczaniu domowym, w dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych 

oraz wprowadzono zmiany o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. 
Projektowana ustawa została włączona do Wykazu prac legislacyjnych Rady 
Ministrów pod numerem UB23, bez konieczności wcześniejszego przyjmowania 
przez Radę Ministrów projektu założeń . Termin planowanego przyjęcia projektu 
został określony na IV kwartał 2014 r. 
Dokonanie zmian w ustawie o systemie oświaty jest niezbędne z uwagi na : 
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- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r., który stwierdził 
niezgodność przepisów określających zakres spraw przekazanych do 
uregulowania ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, 
dotyczących warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
(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.) z art. 92 ust. 1 Konstytucji 
RP (sygn. akt K 35/12); 

- potrzebę zmiany struktury organizacyjnej instytucji odpowiedzialnych 
za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych (Centralna 
Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych); 

- konieczność wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego w podnoszeniu 
jakości pracy szkół i palcówek oświatowych . 

Projekt podlegał uzgodnieniom międzyresortowym , konsultacjom publicznym 
i opiniowaniu. 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 
24 września br. wydała pozytywną opinię o projekcie ustawy. 
W dniu 13 listopada br. projekt ustawy uzyskał zwolnienie z obowiązku 
rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. 

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem ustawy 
w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej . 
Potwierdzam zgodność wersji papierowej projektu z wersją elektroniczną 

w formacie PDF/A, zapisaną na załączonym informatycznym nośniku danych 
oraz dodatkowo załączam wersję projektu opracowaną w jednolitym szablonie 
MS Word dla projektów aktów normatywnych. 

' 

~~~ 
Z upoważnien ia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
Joanna Berdzik 

PODSEKRETARZSTANU 



Projekt 13.11.2014 r. 

USTAWA 

z dnia 

o zmianie ustawy o systemic oswiaty oraz niektorych innych ustaw1
> 

Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, z p6:ln. zm?)) wprowadza siy nastypuj~ce zmiany: 

1) wart. 3: 

a) pkt 2a otrzymuje brzmienie: 

,2a) oddziale integracyjnym- nalezy przez to rozumiec oddzial szkolny, w kt6rym 

uczniowie posiadaj~cy orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego ucz~ siy 

i wychowuj~ razem z pozostalymi uczmamt, zorganizowany zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2;", 

b) pkt 13b otrzymuje brzmienie: 

,13b) programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych 

zajyc edukacyjnych z zakresu ksztalcenia og6lnego - nalezy przez to 

rozumiec opis sposobu realizacji cel6w wychowania lub ksztalcenia oraz 

tresci nauczan1a ustalonych odpowiednio w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej ksztalcenia 

og6lnego dla danego etapu edukacyjnego, lub opis sposobu realizacji cel6w 

ksztalcenia oraz tresci nauczania zajyc edukacyjnych, dla kt6rych nie zostala 

ustalona podstawa programowa ksztalcenia og6lnego, lecz program nauczania 

I) Niniejszl! ustawl! zmienia siy ustawy: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -
Prawo o szkolnictwie wyzszym, ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz o 
zmianie niekt6rych innych ustaw, ustawy z dnia 15 kwietnia 20II r. o systemie informacji oswiatowej, 
ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz niekt6rych innych ustaw, ustawy 
z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz niekt6rych innych ustaw, ustawy z dnia 
30 maja 20 I4 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz niekt6rych innych ustaw oraz ustawy z dnia II 
lipca 2014 r. o zmianie ustawy- Prawo o szkolnictwie wyzszym oraz niekt6rych innych ustaw. 

2
) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 

28I, poz. 2781, z 2005 r. Nr I7, poz. I4I, Nr 94, poz. 788, Nr I22, 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, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, 
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, 
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 
814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 
i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146 i 1198. 
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tych zaj((c zostal wl(!czony do szkolnego zestawu program6w nauczania, 

o kt6rym mowa wart. 22a ust. 7;", 

c) po pkt 18 dodaje si(( pkt 18a w brzmieniu: 

,18a) specyficznych trudnosciach w uczeniu si(( - nalezy przez to rozumiec 

trudnosci w uczeniu si(( odnosz(!ce si(( do uczni6w w normie intelektualnej, 

kt6rzy maj(! trudnosci w przyswajaniu tresci nauczania, wynikaj(!ce ze 

specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego 1 poznawczego, 

nieuwarunkowane schorzeniami neurolo gicznymi; ", 

d) pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

,21) egzaminie potwierdzaj(!cym kwalifikacje w zawodzie - nalezy przez to 

rozumiec egzamin umozliwiaj(!cy uzyskanie swiadectwa potwierdzaj(!cego 

kwalifikacj(( w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku 

uzyskania swiadectw potwierdzaj(!cych wszystkie kwalifikacje wyodr((bnione 

w danym zawodzie oraz posiadania wyksztalcenia zasadniczego zawodowego, 

o kt6rym mowa wart. 11a ust. 3, lub wyksztalcenia sredniego, o kt6rym 

mowa wart. 11a ust. 4 - r6wniez dyplomu potwierdzaj(!cego kwalifikacje 

zawodowe; ", 

e) po pkt 21 dodaje si(( pkt 21a-21c w brzmieniu: 

,21a) sprawdzianie - nalezy przez to rozumiec egzamin przeprowadzany 

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub w szkole artystycznej 

realizuj(!cej ksztalcenie og6lne w zakresie szkoly podstawowej, sprawdzaj(!cy 

wiadomosci i umiej((tnosci ucznia lub sluchacza okreslone w podstawie 

programowej ksztalcenia og6lnego dla II etapu edukacyjnego; 

21 b) egzaminie gimnazjalnym nalezy przez to rozumiec egzamm 

przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub w szkole 

artystycznej realizuj(!cej ksztalcenie og6lne w zakresie gimnazjum, 

sprawdzaj(!cy wiadomosci i umiej((tnosci ucznia lub sluchacza okreslone w 

podstawie programowej ksztalcenia og6lnego dla III etapu edukacyjnego; 

21 c) egzaminie maturalnym - nalezy przez to rozumiec egzamin przeprowadzany 

dla absolwent6w posiadaj(!cych wyksztalcenie srednie, o kt6rym mowa 

wart. 11a ust. 4, umozliwiaj(!cy uzyskanie swiadectwa dojrzalosci;"; 
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2) wart. 5: 

a) po ust. 3f dodaje si~ ust. 3g w brzmieniu: 

,3 g. Szkoly ksztalc(!ce w zawodzie technik pozarnictwa moze zakladac 

i prowadzic wyl(!cznie minister wlasciwy do spraw wewn~trznych. ", 

b) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,3) zapewnienie obslugi administracyjnej, w tym prawnej, obslugi finansowej, 

w tym w zakresie wykonywania czynnosci, o kt6rych mowa w art. 4 ust. 3 

pkt 2--6 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 330, z pM:n. zm.3
)), i obslugi organizacyjnej szkoly lub plac6wki;"; 

3) wart. Sa ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,4. Organ wykonawczy jednostki samorz(!du terytorialnego, w terminie do dnia 

31 pa.Zdziemika, przedstawia organow1 stanowi(!cemu jednostki samorz(!du 

terytorialnego informacj~ o stanie realizacji zadail oswiatowych tej jednostki za 

poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 

1) sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzaj(!cego kwalifikacje w zawodzie, z uwzgl~dnieniem dzialail 

podejmowanych przez szkoly nakierowanych na ksztalcenie uczni6w ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkolach tych typ6w, kt6rych 

prowadzenie nalezy do zadail wlasnych jednostki samorz(!du terytorialnego; 

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oswiaty lub wlasciwego 

ministra w szkolach i plac6wkach tych typ6w i rodzaj6w, kt6rych prowadzenie 

nalezy do zadail wlasnychjednostki samorz(!du terytorialnego."; 

4) art. 5b otrzymuje brzmienie: 

,Art. 5b. Prawa i obowi'!zki nauczycieli przedszkoli, szk6l i plac6wek okresla 

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 

i 1198), z zastrzezeniem art. 7e."; 

5) wart. 7: 

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

3
l Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613 oraz z 2014 r. 

poz. 768 i 1100. 
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,5) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w oraz 

przeprowadzania sprawdzianu i egzamin6w, o kt6rych mowa w rozdziale 3a 

i 3b.", 

b) ust. 1g otrzymuje brzmienie: 

, 1 g. Asystentowi, o kt6rym mowa w ust. 1 e, nie powierza siy zadait okreslonych 

dla nauczycieli posiadaj~cych kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej 

zatrudnianych dodatkowo w celu wsp6lorganizowania ksztalcenia integracyjnego oraz 

wsp6lorganizowania ksztalcenia uczni6w niepelnosprawnych, niedostosowanych 

spolecznie oraz zagrozonych niedostosowaniem spolecznym, o kt6rych mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2."; 

c) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,3) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w oraz 

przeprowadzania sprawdzianu i egzamin6w, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 5;"; 

6) wart. 7a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,3. Zezwolenie na utworzenie oddzialu miydzynarodowego w szkole podstawowej 

lub gimnazjum moze zostae udzielone, jezeli program nauczania ustalony przez 

zagraniczn~ instytucjy edukacyjn~, kt6ry rna bye realizowany w tym oddziale, 

umozliwia uzyskanie przez uczni6w wiadomosci i umiejytnosci umozliwiaj~cych im 

przyst~pienie odpowiednio do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego."; 

7) w art. 7b ust. 5 i 6 otrzymuj~ brzmienie: 

,5. Uczniowie oddzialu miydzynarodowego w szkole podstawowej i gimnazjum 

przystypuj~ odpowiednio do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

6. Uczniowie oddzial6w miydzynarodowych w szkolach ponadgimnazjalnych, 

o kt6rych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b 1 c, mog~ przyst~pie do egzaminu 

maturalnego. "; 

8) po art. 7d dodaje siy art. 7e w brzmieniu: 

,Art. 7e. 1. W celu realizacji zajye w ramach program6w finansowanych ze 

srodk6w pochodz~cych z budzetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezposrednio 

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub plac6wce publicznej 

moze bye zatrudniony nauczyciel, kt6ry nie realizuje w tej szkole lub plac6wce 

tygodniowego obowi¥kowego wymiaru godzin zajye dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuilczych, posiadaj~cy kwalifikacje okreslone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz 
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spelniaj'}.cy warunki okreslone wart. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

- Karta Nauczyciela. W celu potwierdzenia spelnienia warunku, o kt6rym mowa 

wart. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, nauczyciel, 

przed nawi'}.Zaniem stosunku pracy, jest obowi'}.Zany przedstawic dyrektorowi szkoly lub 

plac6wki informacjy z Krajowego Rejestru Kamego. 

2. Nauczyciela, o kt6rym mowa w ust. 1, zatrudnia siy na zasadach okreslonych 

w Kodeksie pracy, z tym ze za kai:d'}. godziny prowadzenia zajyc, o kt6rych mowa 

w ust. 1, nauczycielowi przysluguje wynagrodzenie nie wyzsze niz wynagrodzenie za 

jedn'}. godziny prowadzenia zajyc ustalone w spos6b okreslony wart. 35 ust. 3 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego 

posiadaj'}.cego wyksztalcenie wyzsze magisterskie i realizuj'}.cego tygodniowy 

obowi'}.Zkowy wymiar godzin zajyc, o kt6rym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 

3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela."; 

9) wart. 9: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,2) trzyletnie gimnazjum, daj'}.ce mozliwosc dalszego ksztalcenia w szkolach, 

o kt6rych mowa w pkt 3 lit. a-c i e, w kt6rym w ostatnim roku nauki 

przeprowadza siy egzamin gimnazjalny;", 

b) uchyla siy ust. 1 a i 1 b, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,3. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania okresli, 

w drodze rozporz'}.dzenia, typy szk6l artystycznych publicznych i niepublicznych, 

w tym szk6l, w kt6rych przeprowadza siy egzamin dyplomowy, oraz szk6l, 

w kt6rych przeprowadza siy sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin 

maturalny, z uwzglydnieniem szk6l realizuj'}.cych ksztalcenie og6lne i ksztalcenie 

artystyczne, a tak:le szk6l realizuj'}.cych wyl'}.cznie ksztalcenie artystyczne."; 

1 0) w art. 9a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,2. Do zadait Centralnej Komisji Egzam1nacyjnej nalezy w szczeg6lnosci: 

1) przygotowywanie i ustalanie material ow egzaminacyjnych, w szczeg6lnosci zadait 

i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzaj'}.cego kwalifikacje 
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w zawodzie oraz egzamin6w ekstemistycznych, o kt6rych mowa w art. 10 ust. 1 

i 3; 

2) przygotowywanie i ustalanie zasad oceniania rozwiqzan zadan wykorzystywanych 

do przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego, egzammu potwierdzaj'!cego kwalifikacje w zawodzie oraz 

egzamin6w eksternistycznych, o kt6rych mowa wart. 10 ust. 1 i 3, w celu 

zapewnienia por6wnywalnosci oceniania; 

3) opracowywanie i oglaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informator6w zawieraj'!cych w szczeg6lnosci 

przykladowe zadania, jakie mogct. wystct.pic na sprawdzianie, egzaminie 

gimnazjalnym, egzaminie maturalnym, egzaminie potwierdzajct.cym kwalifikacje 

w zawodzie oraz egzaminach ekstemistycznych, o kt6rych mowa w art. 1 0 ust. 1 

i 3, wraz z rozwiqzaniami; 

4) organizowanie druku i dystrybucji material6w egzaminacyjnych; realizacjt( 

wybranych zadan w zakresie druku i dystrybucji material6w egzaminacyjnych 

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej moze powierzyc dyrektorom 

okrt(gowych komisji egzaminacyjnych, jezeli jest to uzasadnione ze wzglt(du na 

racjonalnosc wydatk6w zwiqzanych z przeprowadzaniem sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzajct.cego kwalifikacje 

w zawodzie oraz egzamin6w ekstemistycznych, o kt6rych mowa w art. 10 ust. 1 

i 3; 

5) analizowanie wynik6w sprawdzianu, egzammu gimnazjalnego, egzammu 

maturalnego, egzammu potwierdzajct.cego kwalifikacje w zawodzie oraz 

egzamin6w ekstemistycznych, o kt6rych mowa wart. 10 ust. 1 i 3, a tak:Ze 

skladanie ministrowi wlasciwemu do spraw oswiaty i wychowania corocznych 

sprawozdan dotyczct.cych wynik6w tego sprawdzianu i tych egzamin6w; 

6) przygotowywanie, we wsp6lpracy z okrt(gowymi komisjami egzaminacyjnymi, 

material6w szkoleniowych dla kandydat6w na egzaminator6w i egzaminator6w; 

7) wsp6lpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie egzaminowania; 

8) inicjowanie lub organizowanie badan i analiz . oraz opracowywanie nowych 

rozwiqzan w zakresie egzaminowania; 

9) realizowanie porozumien mittdzynarodowych i mittdzyresortowych w zakresie 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, 
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egzaminu potwierdzaj'!cego kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin6w 

ekstemistycznych, o kt6rych mowa wart. 10 ust. 1 i 3; 

1 0) oglaszanie kliZdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej: 

a) komunikat6w w sprawie: 

harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego 

i egzaminu maturalnego w terminie gl6wnym i terminie dodatkowym, 

a w przypadku egzammu maturalnego r6wniez w terminie 

poprawkowym, egzaminu potwierdzaj'!cego kwalifikacje w zawodzie 

oraz egzamin6w ekstemistycznych, o kt6rych mowa wart. 10 ust. 1 i 3, 

wtym: 

termin6w oglaszania wynik6w sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzaj'!cego 

kwalifikacje w zawodzie, 

termin6w przekazywania szkolom wynik6w sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego i czysci pisemnej egzaminu maturalnego oraz 

zaswiadczeii o szczeg6lowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu 

gimnazjalnego, swiadectw dojrzalosci, aneks6w do swiadectw 

dojrzalosci i zaswiadczeii o wynikach egzaminu maturalnego 

termin6w przekazywania szkolom, plac6wkom, o kt6rych mowa w 

art. 2 pkt 3a, pracodawcom oraz podmiotom prowadz'!cym 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, o kt6rych mowa w art. 68a ust. 2, 

wynik6w egzaminu potwierdzaj'!cego kwalifikacje w zawodzie oraz 

termin6w przekazywania szkolom, plac6wkom, o kt6rych mowa w 

art. 2 pkt 3a, i pracodawcom swiadectw potwierdzaj'!cych 

kwalifikacjcr w zawodzie oraz dyplom6w potwierdzaj'!cych 

kwalifikacje zawodowe szkolom, 

material6w i przybor6w pomocniczych, z kt6rych mozna korzystac na 

sprawdzianie, egzamtme gimnazjalnym, egzaminie maturalnym, 

egzaminie potwierdzaj'!cym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminach 

ekstemistycznych, o kt6rych mowa wart. 10 ust. 1 i 3, a takZe listy 

system6w operacyjnych, program6w uzytkowych oraz jcrzyk6w 

programowania- w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki, 
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szczeg6lowych sposob6w dostosowania warunk6w i form 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazja1nego, egzaminu 

matura1nego, egzaminu potwierdzaj~cego kwa1ifikacje w zawodzie oraz 

egzamin6w eksternistycznych, o kt6rych mowa wart. 10 ust. 1 i 3, do 

potrzeb os6b, o kt6rych mowa w art. 44zzr, art. 44zzzf i art. 44zzzh, 

b) informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 

gimnazja1nego, egzammu matura1nego, egzaminu potwierdzaj~cego 

kwa1ifikacje w zawodzie oraz egzamin6w ekstemistycznych, o kt6rych mowa 

wart. 10 ust. 1 i 3."; 

11) w art. 9c: 

a) po ust. 1 dodaje si~ ust. 1a w brzmieniu: 

,1a. Okr~gowe komisje egzaminacyjne pod1egaj~ Centra1nej Komisji 

Egzaminacyjnej. ", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,2. Do zadan okr~gowej komisji egzaminacyjnej na1ezy w szczeg61nosci: 

1) przeprowadzanie sprawdzianu, egzaminu gimnazja1nego, egzaminu 

matura1nego, egzaminu potwierdzaj~cego kwa1ifikacje w zawodzie oraz 

egzamin6w ekstemistycznych, o kt6rych mowa w art. 1 0 ust. 1 i 3; 

2) przygotowywanie propozycJl zadan i arkuszy egzaminacyjnych do 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazja1nego, egzammu 

maturalnego, egzaminu potwierdzaj~cego kwa1ifikacje w zawodzie oraz 

egzamin6w ekstemistycznych, o kt6rych mowa wart. 10 ust. 1 i 3, w zakresie 

okres1onym przez Centra1n~ Komisj~ Egzaminacyjn~; 

3) przygotowywanie propozycji zadan do informator6w, o kt6rych mowa 

wart. 9a ust. 2 pkt 3, w zakresie okres1onym przez Centra1n~ Komisj~ 

Egzaminacyjn~; 

4) przeprowadzanie pr6bnego zastosowania zadan w zakresie okres1onym przez 

Centra1n~ Komisj~ Egzaminacyjn~, w warunkach zapewniaj~cych ich ochron~ 

przed nieuprawnionym ujawnieniem; 

5) ana1izowanie wynik6w sprawdzianu, egzammu gimnazja1nego, egzaminu 

matura1nego, egzaminu potwierdzaj~cego kwa1ifikacje w zawodzie oraz 

egzamin6w ekstemistycznych, o kt6rych mowa w art. 1 0 ust. 1 i 3; 

6) opracowywanie i przekazywanie: 
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a) dyrektorom szk6l, organom prowadzl:}.cym szkoly i kuratorom oswiaty 

sprawozdan z przeprowadzonego sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 

egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzajl:}.cego kwalifikacje 

w zawodzie, 

b) kuratorom oswiaty sprawozdan z przeprowadzonych egzamin6w 

ekstemistycznych, o kt6rych mow a w art. 10 ust. 1 i 3; 

7) prowadzenie ewidencji egzaminator6w zamieszkujl:}.cych na terenie objytym 

wlasciwoscil:}. danej okrygowej komisji egzaminacyjnej; 

8) szkolenie kandydat6w na egzaminator6w i egzaminator6w; 

9) udzielanie szkolom, plac6wkom, o kt6rych mowa w art. 2 pkt 3a, 

pracodawcom i podmiotom prowadzl:}.cym kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

o kt6rych mowa w art. 68a ust. 2, upowa.Znieit do przeprowadzania czysci 

praktycznej egzaminu potwierdzajl:}.cego kwalifikacje w zawodzie oraz czysci 

pisemnej tego egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem systemu 

elektronicznego, o kt6rych mowa w art. 44zzzl; 

1 0) wsp6lpraca z innymi okrygowymi komisjami egzaminacyjnymi; 

11) wsp6lpraca z kuratorami oswiaty wlasciwymi ze wzglydu na zas1yg 

terytorialny okrygowej komisji egzaminacyjnej w sprawach zwil:}.Zanych 

z przeprowadzaniem sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego, egzaminu potwierdzaj'!cego kwalifikacje w zawodzie oraz 

egzamin6w ekstemistycznych, o kt6rych mowa w art. 1 0 ust. 1 i 3; 

12) wykonywanie innych zadan powierzonych przez dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej lub ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania.", 

c) uchyla siy ust. 2a, 

d) ust. 2b otrzymuje brzmienie: 

,2b. Dla cel6w przeprowadzania sprawdzianu, egzammu gimnazjalnego, 

egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzajl:}.cego kwalifikacje w zawodzie 

okrygowe komisje egzaminacyjne nadaj'! szkolom, plac6wkom, o kt6rych mowa 

wart. 2 pkt 3a, pracodawcom i podmiotom prowadz'!cym kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o kt6rych mowa wart. 68a ust. 2, indywidualne numery 

identyfikacyjne.", 

e) w ust. 3: 

pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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,1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela 

w szkole, z zakresu kt6rej jest przeprowadzany sprawdzian, egzamin 

gimnazjalny, egzamin maturalny, egzamin potwierdzaj11cy kwalifikacje 

w zawodzie albo jest nauczycielem akademickim specjalizujllcym sit( 

w dziedzinie, z kt6r11 Sll zwi11zane zajt(cia edukacyjne wchodz11ce w zakres 

odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu;", 

pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,4) ukonczyla z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydat6w na 

egzaminator6w organizowane przez okrt(gOwll komisjt( egzaminacyjn11, 

zakonczone egzammem ze znajomosci zasad przeprowadzania, 

w szczeg6lnosci oceniania, sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 

egzammu maturalnego i egzaminu potwierdzaj11cego kwalifikacje 

w zawodzie. ", 

f) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,4. Do ewidencji egzaminator6w w zakresie przeprowadzania egzaminu 

potwierdzaj11cego kwalifikacje w zawodzie moze r6wniez bye wpisana osoba, kt6ra 

jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawc6w albo 

stowarzyszenia lub samorz11du zawodowego oraz: 

1) posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu 

i spelnia warunki okreslone w ust. 3 pkt 3 i 4 albo 

2) posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoly lub 

plac6wki za odpowiednie do prowadzenia zajt(c z zakresu ksztalcenia 

zawodowego, o kt6rym mowa w art. 7 ust. 1 d, i spelnia warunki okreslone 

w ust. 3 pkt 3 i 4.", 

g) w ust. 5 w pkt 2 lit. b i c otrzymuj11 brzmienie: 

,b) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach dotycz11cych 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego, egzaminu potwierdzaj11cego kwalifikacje w zawodzie oraz 

egzamin6w eksternistycznych, o kt6rych mowa wart. 10 ust. 1 i 3, do kt6rych 

egzaminator zostal wyznaczony przez dyrektora okrt(gowej komisji 

egzaminacyjnej, 

c) nieprzestrzegania przepis6w dotycz11cych przeprowadzania sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzaj11cego 
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kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin6w ekstemistycznych, o kt6rych mowa 

wart. 10 ust. 1 i 3, lub zasad oceniania rozwiqzait zadait, o kt6rych mowa 

wart. 9a ust. 2 pkt 2;", 

h) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

,9. W przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzammu 

maturalnego, egzammu potwierdzaj'lcego kwalifikacje w zawodzie oraz 

egzamin6w ekstemistycznych, o kt6rych mowa wart. 10 ust. 1 i 3, w zakresie 

ustalonym w przepisach prawa, bior'l udzial egzaminatorzy i nauczyciele, 

a w przypadku egzaminu potwierdzaj'lcego kwalifikacje w zawodzie - takZe 

pracodawcy lub upowai:nieni przez nich pracownicy, oraz podmioty prowadzClce 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, o kt6rych mowa w art. 68a ust. 2 lub upowai:nieni 

przez nich pracownicy. w przeprowadzaniu czcrsci ustnej egzaminu maturalnego 

mog'l r6wniez brae udzial nauczyciele akademiccy. ", 

i) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

,11. Nauczyciele biorClCY udzial w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzaj'lcego kwalifikacje 

w zawodzie wykonuj'l czynnosci zwiqzane z przeprowadzaniem tego sprawdzianu 

i tych egzamin6w w ramach czynnosci i zajcrc, o kt6rych mowa w art. 42 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz ustalonego 

wynagrodzenia, z zastrzezeniem ust. 12."; 

12) art. 9d-9f otrzymuj'l brzmienie: 

,Art. 9d. 1. Nadz6r nad dzialalnosci'l Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sprawuje 

minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania. 

2. W ramach nadzoru, o kt6rym mowa w ust. 1, minister wlasciwy do spraw 

oswiaty i wychowania w szczeg6lnosci: 

1) moze wydawac dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wi¥Clce go 

wytyczne i polecenia, z wyjCltkiem indywidualnych spraw rozstrzyganych 

w drodze decyzji administracyjnej; 

2) moze zwracac s1cr do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

o przygotowanie i przekazanie informacji, dokument6w i sprawozdait dotycz'lcych 

okreslonej sprawy albo rodzaju spraw; 

3) przeprowadza kontrole w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
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3. Nadz6r nad dzialalnosci~ okrygowych komisji egzaminacyjnych sprawuje 

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przepis ust. 2 stosuje siy odpowiednio. 

4. Organizacjy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej okresla jej statut nadany 

w drodze zarz~dzenia przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania. 

Zarz~dzenie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Rzeczypospolitej Polskiej 

,Monitor Polski". 

5. Szczeg6lowy zakres zadait i organizacjy okrygowej komisji egzaminacyjnej 

okresla jej statut nadany przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania. 

6. Centralna Komisja Egzaminacyjna i okrygowe komisje egzaminacyjne s~ 

paitstwowymi jednostkami budzetowymi finansowanymi z czysci budzetu paitstwa, 

kt6rej dysponentemjest minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania. 

Art. 9e. 1. Dzialalnosci~ Centralnej Komisji Egzaminacyjnej kieruje dyrektor, 

kt6rego powoluje i odwoluje minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania. 

2. Wicedyrektor6w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powoluje i odwoluje 

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za zgod~ ministra wlasciwego do spraw 

oswiaty i wychowania. 

3. Dzialalnosci~ okrygowej komisji egzaminacyjnej kieruje dyrektor, kt6rego 

powoluje i odwoluje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

4. W okrygowej komisji egzaminacyjnej moze bye utworzone stanowisko 

wicedyrektora, kt6rego powoluje i odwoluje dyrektor okrygowej komisji 

egzaminacyjnej, za zgod~ dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

5. Stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko 

dyrektora okrygowej komisji egzaminacyjnej moze zajmowac osoba, kt6ra: 

1) posiada wyksztalcenie wyzsze magisterskie; 

2) posiada sta:Z pracy okreslony w przepisach wydanych na podstawie ust. 8; 

3) posiada doswiadczenie zwi~ane z organizowaniem egzamin6w lub prowadzeniem 

badait w zakresie egzaminowania; 

4) spelnia warunki zdrowotne niezbydne do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowniczym; 

5) rna peln~ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw publicznych; 

6) nie byla karana kar~ dyscyplinam~ oraz nie toczy siy przeciwko niej postypowanie 

dyscypliname; 
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7) nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za umyslne przestypstwo lub umyslne 

przestypstwo skarbowe; 

8) nie toczy siy przeciwko niej postypowanie 0 przestypstwo scigane z oskarzenia 

publicznego; 

9) nie byla karana zakazem pelnienia funkcji zwil!Zanych z dysponowaniem srodkami 

publicznymi, o kt6rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 

2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529); 

1 0) nie byla karana kar~ porz~dkow~, o kt6rej mowa w art. 108 Kodeksu pracy. 

6. Kandydata na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na 

stanowisko dyrektora okrygowej komisji egzaminacyjnej wylania siy w drodze konkursu 

oglaszanego przez odpowiednio ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania 

lub dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

7. Jezeli do konkursu, o kt6rym mowa w ust. 6, nie zglosi siy zaden kandydat albo 

w wyniku konkursu nie wyloniono kandydata, odpowiednio minister wlasciwy do spraw 

oswiaty i wychowania i dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powoluje na 

stanowisko odpowiednio dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektora 

okrygowej komisji egzaminacyjnej wskazanego przez siebie kandydata. 

8. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze 

rozporz~dzenia, staz pracy wymagany od osoby zajmuj~cej stanowisko dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektora okrygowej komisji egzaminacyjnej, 

spos6b i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i dyrektora okrygowej komisji egzaminacyjnej oraz sklad i tryb pracy 

komisji konkursowej, uwzglydniaj~c spos6b oglaszania konkursu, spos6b wylaniania 

kandydata, spos6b sprawowania nadzoru nad prawidlowosci~ postypowania 

konkursowego oraz tryb uniewaZ:nienia konkursu. 

9. W rozporz~dzeniu, o kt6rym mow a w ust. 8, minister wlasciwy do spraw 

oswiaty i wychowania moze okreslic dodatkowe wymagania, jakim powinna 

odpowiadac osoba zajmuj~ca stanowisko odpowiednio dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i dyrektora okrygowej komisji egzaminacyjnej, uwzglydniaj~c 

specyfiky zadait wykonywanych przez odpowiednio Centraln~ Komisjy Egzaminacyjn~ 

i okrygow~ komisjy egzaminacyjn~. 
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Art. 9f. 1. Przygotowywanie material6w egzaminacyjnych do przeprowadzania 

sprawdzianu, egzammu gimnazjalnego, egzammu maturalnego, egzaminu 

potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin6w eksternistycznych, 

o kt6rych mowa wart. 10 ust. 1 i 3, a tak.Ze drukowanie, przechowywanie i transport 

material6w egzaminacyjnych, odbywaj~ siy w warunkach zapewniaj~cych ich ochrony 

przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

2. Osoby uczestnicz~ce w przygotowywaniu, drukowaniu, przechowywaniu 

i transporcie material6w egzaminacyjnych, o kt6rych mowa w ust. 1, s~ obowi~ane do 

nieujawniania osobom nieuprawnionym material6w egzaminacyjnych. 

3. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia material6w egzaminacyjnych lub 

uzasadnionego podejrzenia o nieuprawnionym ujawnieniu tych material6w decyzjy co 

do dalszego przebiegu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, 

egzammu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin6w 

eksternistycznych, o kt6rych mowa w art. 10 ust. 1 i 3, podejmuje dyrektor Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej moze 

wyznaczyc nowy termin przeprowadzenia sprawdzianu lub danej czysci sprawdzianu, 

egzammu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej czysci 

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w czysci 

pisemnej lub w czysci ustnej, egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie lub 

czysci pisemnej albo czysci praktycznej tego egzammu oraz egzamin6w 

eksternistycznych, o kt6rych mowa wart. 10 ust. 1 i 3, z danego przedmiotu."; 

13) wart. 10: 

a) po ust. 2 dodaje siy ust. 2a w brzmieniu: 

,2a. Egzaminy eksternistyczne, o kt6rych mowa w ust. 1, s~ przeprowadzane 

na podstawie wymagaft okreslonych w podstawie programowej ksztalcenia 

og6lnego, z tym ze w przypadku liceum og6lnoksztalc~cego dla doroslych - na 

podstawie wymagait okreslonych w podstawie programowej ksztalcenia og6lnego 

dla zakresu podstawowego.", 

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,1) swiadectwo potwierdzaj~ce kwalifikacjy w zawodzie po zdaniu egzammu 

eksternistycznego potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie w zakresie 

danej kwalifikacji przeprowadzanego przez okrygow~ komisjy 
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egzaminacyjn!l, zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 3b i przepisami 

wydanymi na podstawie art. 44zzzv, z zastrzezeniem ust. 5;", 

c) po ust. 4 dodaje sit( ust. 4a w brzmieniu: 

,4a. Wyniki egzamin6w ekstemistycznych, o kt6rych mowa wart. 10 ust. 1 

i 3, S!l ostateczne i nie sluZy na nie skarga do S!ldu administracyjnego."; 

14) wart. 16: 

a) w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,2) oswiadczenie rodzic6w o zapewnieniu dziecku warunk6w umozliwiajllcych 

realizacjt( podstawy programowej obowi!!ZUjllcej na danym etapie 

edukacyjnym;", 

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

,11. Uczen spelniajllCY obowil!Zek szkolny lub obowil!Zek nauki poza szkol!l 

uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzamin6w 

klasyfikacyjnych z zakresu czt(sci podstawy programowej obowil!Zuj~cej na danym 

etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoly. 

Egzaminy klasyfikacyjne S!l przeprowadzane przez szkolt(, kt6rej dyrektor zezwolil 

na spelnianie obowil!Zku szkolnego lub obowil!Zku nauki poza szkol!l. Uczniowi 

takiemu nie ustala siy oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza 

siy zgodnie z art. 441 i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb.", 

c) po ust. 11 dodaje sit( ust. 11 a w brzmieniu: 

,11a. Przepisu ust. 11 nie stosuje sit( do dzieci i mlodziezy posiadajllcych 

orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze wzglt(du na uposledzenie 

umyslowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.", 

d) ust. 12 i 13 otrzymujll brzmienie: 

,12. Roczna i koncowa klasyfikacja ucznia spelniajllcego obowil!Zek szkolny 

lub obowil!Zek nauki poza szkol!l odbywa sit( zgodnie z przepisami rozdzialu 3a. 

13. Uczen spelniaj!lCY obowil!Zek szkolny lub obowil!Zek nauki poza szkol!l 

rna prawo uczestniczyc w szkole w zajt(ciach, o kt6rych mowa w art. 64 ust. 1 

pkt 2, 5 i 6.", 

e) w ust. 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,2) jezeli uczen z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przyst!lpil do rocznych 

egzamin6w klasyfikacyjnych, o kt6rych mowa w ust. 11, albo me zdal 

rocznych egzamin6w klasyfikacyjnych, o kt6rych mowa w ust. 11. "; 
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15) wart. 20fw ust. 2: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

, W przypadku wittkszej liczby kandydat6w spelniaj'!cych warunek, o kt6rym 

mowa w ust. 1 pkt 1, niz liczba wolnych miejsc w szkole, o kt6rej mowa w ust. 1, 

na pierwszym etapie postt(powania rekrutacyjnego S'! brane pod uwagt( l'!cznie 

nastt(puj'!ce kryteria:", 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;"; 

16) w art. 20g: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,1. Na semestr p1erwszy publicznej szkoly policealnej przyJmUJe Slt( 

kandydat6w, kt6rzy: 

1) posiadaj'! wyksztalcenie srednie; 

2) posiadaj'! zaswiadczenie lekarskie, o kt6rym mowa wart. 20fust. 1 pkt 2; 

3) w przypadku kandydat6w ubiegaj'!cych sit( o przyjt(cie do szkoly realizuj'!cej 

program nauczania wymagaj'!CY szczeg6lnych indywidualnych uzdolnieit lub 

predyspozycji przydatnych w danym zawodzie - uzyskali pozytywny wynik 

sprawdzianu, o kt6rym mowa w ust. 1 a.", 

b) po ust. 1 dodaje sit( ust. 1a w brzmieniu: 

,1a. Jezeli program nauczania realizowany w szkole wymaga od kandydat6w 

szczeg6lnych indywidualnych uzdolnieit lub predyspozycji przydatnych w danym 

zawodzie, na wniosek dyrektora szkoly, minister wlasciwy do spraw oswiaty 

i wychowania, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez ministra wlasciwego 

w zakresie zawodu, moze wyrazic zgodtt na przeprowadzenie sprawdzianu 

uzdolnieit lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie. Sprawdzian ten jest 

przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radtt pedagogiczn'!."; 

1 7) w art. 20h: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

,Do klasy pierwszej publicznej szkoly podstawowej sportowej, publicznej 

szkoly podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddzialu sportowego 

w publicznej szkole podstawowej og6lnodostt(pnej lub do klasy wyzszej niz 

pierwsza w tych szkolach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporc1e 

rozpoczyna sitt w tej klasie, przyjmuje sit( kandydat6w, kt6rzy:", 
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b) w ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymuj'! brzmienie: 

, 1) wyniki sprawdzianu - w przypadku publicznego gimnazjum sportowego, 

publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego i oddzialu sportowego 

w publicznym gimnazjum og6lnodostypnym; 

2) wyniki egzammu gimnazjalnego - w przypadku publicznej szkoly 

ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoly ponadgimnazjalnej 

mistrzostwa sportowego i oddzialu sportowego w publicznej szkole 

ponadgimnazjalnej og6lnodostypnej; "; 

18) w art. 20i w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,1) wyniki sprawdzianu;"; 

19) wart. 20j: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,1. Do klasy pierwszej publicznej szkoly ponadgimnazjalnej dwujyzycznej 

lub oddzialu dwujyzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej 

og6lnodostt(pnej przyjmuje siy kandydat6w, kt6rzy spelniaj'! warunki, o kt6rych 

mowa w art. 20f ust. 1, oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji 

jyzykowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez rady 

pedagogiczn'!. ", 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;"; 

20) w art. 20k: 

a) w ust. 1 w pkt 4 kropky zastypuje siy srednikiem i dodaje siy pkt 5 w brzmieniu: 

,5) posiadaj'! wyksztalcenie srednie i zaswiadczenie lekarskie, 0 kt6rym mowa 

w art. 20f ust. 1 pkt 2, oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu, o kt6rym 

mowa w ust. la-w przypadku ubiegania siy o przyjycie do szkoly policealnej 

dla doroslych realizuj'!cej program nauczania wymagaj'!CY szczeg6lnych 

indywidualnych uzdolnien lub predyspozycji przydatnych w danym 

zawodzie. ", 

b) po ust. 1 dodaje siy ust. 1 a w brzmieniu: 

,1a. Jezeli program nauczania realizowany w szkole policealnej dla doroslych 

wymaga od kandydat6w szczeg6lnych indywidualnych uzdolnien lub 

predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, na wniosek dyrektora szkoly, 

minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, po pozytywnym zaopiniowaniu 



-18-

wniosku przez ministra wlasciwego w zakresie zawodu, moze wyrazic zgod~ na 

przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnien lub predyspozycji przydatnych w danym 

zawodzie. Sprawdzian ten jest przeprowadzany na warunkach ustalonych przez 

rad~ pedagogicznct."; 

21) wart. 20t w ust. 2 w pkt 4lit. b otrzymuje brzmienie: 

,b) zaswiadczenie o szczeg6lowych wynikach sprawdzianu lub egzammu 

gimnazjalnego,"; 

22) w art. 20zb w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,3) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnien kierunkowych, pr6b sprawnosci 

fizycznej, sprawdzianu predyspozycji j~zykowych, sprawdzianu kompetencji 

j~zykowych, badania przydatnosci, sprawdzianu uzdolnien lub predyspozycji 

przydatnych w danym zawodzie, egzaminu wst~pnego lub badania uzdolnien 

kierunkowych - w przypadkach, o kt6rych mowa wart. 7b ust. 1, art. 20f ust. 5, 

art. 20g ust. 1 a, art. 20h ust. 1 pkt 3, art. 20i ust. 1, art. 20j ust. 1, art. 20k ust. 1 a, 

art. 20n ust. 4 i art. 20o ust. 2;"; 

23) wart. 20zh: 

a) ust. 1-3 otrzymujct brzmienie: 

, 1. W przypadku przechodzenia ucznia z publicznej szkoly lub niepublicznej 

szkoly o uprawnieniach szkoly publicznej jednego typu do publicznej szkoly 

innego typu, o przyj~ciu ucznia do publicznej szkoly innego typu decyduje dyrektor 

szkoly. Przepis art. 20a ust. 3 stosuje si~ odpowiednio. 

2. Uczen, o kt6rym mowa w ust. 1, jest przyjmowany do odpowiedniej klasy 

lub na odpowiedni semestr publicznej szkoly innego typu po dokonaniu oceny 

zakresu ksztalcenia zrealizowanego w szkole, do kt6rej uczen ucz~szczal, na 

podstawie kopii arkusza ocen tego ucznia, poswiadczonej za zgodnosc 

z oryginalem przez dyrektora szkoly, do kt6rej uczen ucz~szczal, lub na podstawie 

zaswiadczenia o przebiegu nauczania tego ucznia, o kt6rych mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5. 

3. W przypadku przechodzenia ucznia z publicznej szkoly lub niepublicznej 

szkoly o uprawnieniach szkoly publicznej jednego typu do publicznej szkoly 

1nnego typu, mozna przeprowadzic egzamm klasyfikacyjny. Egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza si~ zgodnie z art. 441 i przepisami wydanymi na 

podstawie art. 44zb.", 
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b) po ust. 3 dodaje sit( ust. 3a w brzmieniu: 

,3a. Uczeil niepublicznej szkoly nieposiadaj'!cej uprawnieil szkoly publicznej 

jest przyjmowany do publicznej szkoly tego samego typu po zdaniu egzamin6w 

klasyfikacyjnych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza sit( zgodnie z art. 441 

i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb.", 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,4. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze 

rozporz'!dzenia: 

1) szczeg6lowe warunki przechodzenia ucznia z publicznej szkoly lub 

niepublicznej szkoly o uprawnieniach szkoly publicznej jednego typu do 

publicznej szkoly innego typu, 

2) przypadki, w kt6rych uczeil przechodz'!CY z publicznej szkoly lub 

niepublicznej szkoly o uprawnieniach szkoly publicznej jednego typu do 

publicznej szkoly innego typu moze bye przyjt(ty do klasy programowo 

wyzszej, a w przypadku szkoly policealnej dla mlodziezy i szkoly dla 

doroslych- na semestr programowo wyzszy, niz to wynika z kopii arkusza 

ocen ucznia lub zaswiadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o kt6rych mowa 

w ust. 2, 

3) szczeg6lowe warunki przechodzenia ucznia z publicznej szkoly lub 

niepublicznej szkoly o uprawnieniach szkoly publicznej jednego typu do 

publicznej szkoly tego samego typu 

uwzglt(dniaj'!c potrzebt( uzupelnienia r6:Znic programowych przez uczni6w, 

w tym kontynuowania nauki jt(zyka obcego nowo:Zytnego. "; 

24) po art. 21 dodaje sit( art. 21a w brzmieniu: 

,Art. 21a. 1. Szkoly i plac6wki podejmuj'! niezbt(dne dzialania w celu tworzenia 

optymalnych warunk6w realizacji dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuilczej oraz innej dzialalnosci statutowej, zapewnienia ka:Zdemu uczniowi 

warunk6w niezbt(dnych do jego rozwoju, podnoszenia jakosci pracy szkoly lub 

plac6wki i jej rozwoju organizacyjnego. 

2. Dzialania, o kt6rych mowa w ust. 1, dotycz'!: 

1) efekt6w w zakresie ksztalcenia, wychowania i opieki oraz realizacji cel6w i zadail 

statutowych; 

2) organizacji proces6w ksztalcenia, wychowania i opieki; 
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3) tworzenia warunk6w do rozwoju i aktywnosci uczni6w; 

4) wsp6lpracy z rodzicami i srodowiskiem lokalnym; 

5) zarz~dzania. 

3. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze 

rozporz~dzenia, wymagania wobec szk61 i plac6wek, dotycz~ce realizacji niezbydnych 

dzialan, o kt6rych mowa w ust. 1, pozwalaj~ce na badanie jakosci ich pracy -

w odniesieniu do r6Zr1ych typ6w szk6l i rodzaj6w p1ac6wek, z uwzglydnieniem 

charakterystyk spelniania wymagan na poziomie: 

1) podstawowym - swiadcz~cym 0 prawidlowym przebiegu proces6w ksztalcenia, 

wychowania i opieki, umozliwieniu ka:Zdemu uczniowi rozwoju na miary jego 

indywidulanych mozliwosci, podejmowaniu przez szkoly lub plac6wky dzialan 

podnosz~cych jakosc jej pracy, anga:Zowaniu uczni6w, rodzic6w i nauczycieli 

w dzialania szkoly lub plac6wki, a takZe wsp6lpracy ze srodowiskiem lokalnym; 

2) wysokim - swiadcz~cym o wysokiej skutecznosci dzialan, o kt6rych mowa 

w pkt 1, wyra:Zanej w szczeg6lnosci efektami ksztalcenia i wychowania, 

pozytywnymi opiniami uczni6w, rodzic6w i nauczycieli dotycz~cymi 

adekwatnosci procesu ksztalcenia i wychowania do potrzeb i mozliwosci uczni6w 

oraz doskonaleniem jakosci pracy prowadz~cym do rozwoju i uspolecznienia 

szkoly poprzez anga:Zowanie spolecznosci szkolnej i srodowiska lokalnego."; 

25) w art. 22: 

a) w ust. 2 uchyla siy pkt 4, 

b) uchyla siy ust. 4; 

26) w art. 22ae: 

a) po ust. 5 dodaje siy ust. 5a w brzmieniu: 

,5a. Kwoty dotacji celowej, o kt6rych mowa w ust. 5, s~ powiykszane 

poprzez pomnozenie ich przez wskainiki: 

1) nie mniej sze niz 2 i nie wiyksze niz 3 - w przypadku uczni6w 

z uposledzeniem umyslowym, nieslysz~cych, slaboslysz~cych, z autyzmem, 

niewidomych i slabowidz~cych, z zastrzezeniem pkt 2 i 3, posiadaj~cych 

orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, o ile uczniowie ci byd~ 

korzystac z podrycznik6w, material6w edukacyjnych lub material6w 

cwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i mozliwosci 

psychofizycznych tych uczni6w; 
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2) me mmeJsze niz 5 1 me wiyksze niz 10- w przypadku uczni6w 

slabowidz'lcych posiadaj'lcych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, 

o ile uczniowie ci byd'l korzystac z podrycznik6w, material6w edukacyjnych 

lub material6w cwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych 

i mozliwosci psychofizycznych tych uczni6w, wydrukowanych w druku 

powiykszonym; 

3) nie mniejsze niz 10 i nie wiyksze niz 25- w przypadku uczni6w niewidomych 

posiadaj'lcych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, o ile uczniowie 

ci byd'l korzystac z podrycznik6w, material6w edukacyjnych lub material6w 

cwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i mozliwosci 

psychofizycznych tych uczni6w, wydrukowanych w systemie Braille'a.", 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

,6. Dotacja celowa, o kt6rej mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, jest udzie1ana, 

z uwzglydnieniem koszt6w obslugi zadania, o kt6rych mowa w ust. 15, do 

wysokosci kosztu zakupu kompletu podrycznik6w lub material6w edukacyjnych na 

kai:dego ucznia w danej klasie, rocznie nieprzekraczaj'lcej odpowiednio kwot, 

o kt6rych mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, z uwzglydnieniem ust. 5a, pod warunkiem ze 

taki komplet podrycznik6w lub material6w edukacyjnych bydzie zapewnial 

mozliwosc uzywania ich przez uczni6w tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata 

szkolne. Nastypna dotacja celowa na uczni6w tej klasy jest udzielana po trzech 

kolejnych latach szkolnych.", 

c) ust. 8 i 9 otrzymuj'l brzmienie: 

,8. Jezeli istnieje koniecznosc zapewnienia odpowiedniego kompletu 

podrycznik6w lub material6w edukacyjnych, w tym kompletu dostosowanego do 

potrzeb edukacyjnych i mozliwosci psychofizycznych uczni6w niepelnosprawnych, 

w przypadku gdy: 

1) liczba uczni6w w danej klasie jest wiyksza niz w poprzednim roku szkolnym, 

a od roku szkolnego rozpoczynaj'lcego siy w roku, w kt6rym udzielono 

ostatniej dotacji celowej na wszystkich uczni6w tej klasy nie uplynyly trzy 

lata szkolne lub 

2) liczba uczni6w w danej klasie nie jest wiyksza niz w poprzednim roku 

szkolnym a istnieje koniecznosc zakupu kompletu podrycznik6w lub 

material6w edukacyjnych, w szczeg6lnosci dostosowanego do potrzeb 
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edukacyjnych i mozliwosci psychofizycznych ucznia niepelnosprawnego, 

z powodu nie dokonania zakupu takiego zestawu ze srodk6w ostatniej dotacji 

celowej udzielonej na wszystkich uczni6w tej klasy lub udzielonej 

w poprzednim roku, jezeli ostatni'l dotacjy celow'l na wszystkich uczni6w tej 

klasy udzielono dwa lata temu, lub 

3) komplet podrycznik6w lub material6w edukacyjnych dostosowany do potrzeb 

edukacyjnych i mozliwosci psychofizycznych ucznia niepelnosprawnego 

zostal wczesniej przekazany innej szkole, zgodnie z art. 22ak ust. 6 

- dotacja celowa, o kt6rej mowa w ust. S pkt 1, 3 iS, jest udzielana do wysokosci 

kosztu zakupu brakuj'lcych komplet6w podrycznik6w lub material6w 

edukacyjnych, rocznie nieprzekraczaj'lcej odpowiednio kwot, o kt6rych mowa 

w ust. S pkt 1, 3 iS, z uwzglydnieniem ust. Sa. 

9. Dotacja celowa, o kt6rej mowa w ust. S pkt 2, 4 i 6, jest udzielana 

corocznie, z uwzglydnieniem koszt6w obslugi zadania, o kt6rych mowa w ust. 1S, 

do wysokosci kosztu zakupu material6w cwiczeniowych na ka:Zdego ucznia 

w danej klasie, rocznie nieprzekraczaj'lcej odpowiednio kwot, o kt6rych mowa 

w ust. S pkt 2, 4 i 6, z uwzglydnieniem ust. Sa."; 

27) po art. 22ag dodaje siy art. 22aga w brzmieniu: 

,Art. 22aga. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze 

rozporz'ldzenia, wysokosc wskainik6w, o kt6rych mowa w art. 22ae ust. Sa, bior'lc pod 

uwagy wyniki analiz ksztahowania siy cen podrycznik6w, material6w edukacyjnych lub 

material6w cwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i mozliwosci 

psychofizycznych uczni6w z uposledzeniem umyslowym, niewidomych, 

slabowidz'lcych, nieslysz'lcych, slaboslysz'lcych oraz z autyzmem, a takze mozliwosc 

zapewnienia tych podrycznik6w, material6w edukacyjnych lub material6w 

cwiczeniowych. "; 

28) art. 22ai otrzymuje brzmienie: 

,Art. 22ai. 1. Dyrektor szkoly podstawowej lub gimnazjum, za zgod'l organu 

prowadz'lcego, moze ustalic: 

1) w zestawie, o kt6rym mow a w art. 22ab ust. 4 pkt 1, podryczniki lub materialy 

edukacyjne, kt6rych koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty 

dotacji celowej, o kt6rych mowa wart. 22ae ust. S pkt 1, 3 iS, z uwzglydnieniem 

ust. Sa; 
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2) materialy cwiczeniowe, kt6rych koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio 

kwoty dotacji celowej, o kt6rych mowa w art. 22ae ust. S pkt 2, 4 i 6, 

z uwzglydnieniem ust. Sa. 

2. W przypadku, o kt6rym mow a w ust. 1, r6znicy miydzy kosztem zakupu dla 

ucznia kompletu podrycznik6w lub material6w edukacyjnych oraz zakupu material6w 

cwiczeniowych a wysokosci'l kwot dotacji celowej, o kt6rych mowa wart. 22ae ust. S, 

z uwzglydnieniem ust. Sa, pokrywa organ prowadz<l-CY szkoly podstawow'l lub 

gimnazjum."; 

29) w art. 22ak dodaje siy ust. 6 w brzmieniu: 

,6. W przypadku gdy szkola dysponuje wolnymi: 

1) podrycznikami zapewnionymi przez ministra wlaSciwego do spraw oswiaty 

i wychowania, o kt6rych mowa w art. 22ad ust. 1, lub zakupionymi z dotacji 

celowej, o kt6rej mowa wart. 22ae ust. 3, lub 

2) materialami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej, o kt6rej mowa 

w art. 22ae ust. 3 

- dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i mozliwosci psychofizycznych uczni6w 

niepelnosprawnych, dyrektor szkoly przekazuje te podryczniki lub materialy edukacyjne 

dyrektorowi szkoly, kt6ra wyst'lpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podryczniki lub 

materialy edukacyjne staj'l siy wlasnosci'l organu prowadz'lcego szkoly, kt6rej zostaly 

przekazane. "; 

30) w art. 22as: 

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,4} rekomendacjy instytucji potwierdzaj'lcej posiadanie doswiadczenia i osi'lgniyc 

odpowiednio w pracy naukowej, dydaktycznej, artystycznej lub pracy 

w danym zawodzie przez osoby ubiegaj<l-C<l siy o wpis na listy rzeczoznawc6w, 

zapewniaj'lcych nalezyte wykonywanie obowi'lzk6w rzeczoznawcy do spraw 

podrycznik6w.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,2. Na listy rzeczoznawc6w nie moze bye wpisana osoba: 

1) przeciwko kt6rej toczy siy postypowanie kame o umyslne przestypstwo 

scigane z oskarzenia publicznego lub postypowanie kame skarbowe 

o umyslne przestypstwo skarbowe; 

2) ukarana kar'l dyscyplinam'l; 
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3) skazana prawomocnym wyrokiem za umyslne przestypstwo lub umyslne 

przestypstwo skarbowe."; 

31) w art. 22at: 

a) w ust. 1 w pkt 3 kropky zastypuje siy srednikiem i dodaje siy pkt 4 w brzmieniu: 

,4) w przypadku cofniycia rekomendacji, o kt6rej mowa wart. 22as ust. 1 pkt 4.", 

b) dodaje siy ust. 3 w brzmieniu: 

,3. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania lub minister wlasciwy 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zawiesza rzeczoznawcy 

w wykonywaniu jego zadan w przypadku gdy przeciwko rzeczoznawcy toczy siy 

postypowanie kame o umyslne przestypstwo scigane z oskarzenia publicznego lub 

postypowanie kame skarbowe o umyslne przestypstwo skarbowe."; 

32) wart. 31 wust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,1) sprawuje nadz6r pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi 

przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkolami, 

plac6wkami, plac6wkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad 

niepublicznymi plac6wkami doskonalenia nauczycieli o zastygu 

og6lnokrajowym oraz kolegiami pracownik6w sluzb spolecznych, kt6re 

znajdujct- siy na obszarze danego wojew6dztwa;", 

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

,9) wsp6ldziala z plac6wkami doskonalenia nauczycieli, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji 

zadan dotyczct-cych diagnozowania, na podstawie wynik6w nadzoru 

pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli;"; 

33) w art. 32a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,4. W odniesieniu do publicznych szk6l i plac6wek artystycznych minister 

wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje, w porozumieniu 

z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania, przepisy, o kt6rych mowa 

wart. 11 ust. 2- z wyjct-tkiem przepis6w okreslajct-cych warunki i tryb wydawania oraz 

wzory swiadectw, dyplom6w panstwowych i innych druk6w szkolnych wydawanych 

przez okrygowe komisje egzaminacyjne, spos6b dokonywania sprostowan ich tresci 

i wydawania duplikat6w oraz wysokosc odplatnosci za wydawanie duplikat6w tych 

swiadectw, dyplom6w panstwowych i innych druk6w szkolnych, a takZe tryb i spos6b 
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dokonywania legalizacji wydawanych przez okrt(gowe komisje egzaminacyjne 

dokument6w przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic~ oraz wysokosc 

odplatnosci za wykonanie tych czynnosci - oraz w art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, 2a 

i 5-8."; 

34) wart. 33: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,1. Nadz6r pedagogiczny polega na: 

1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu proces6w ksztalcenia 

i wychowania oraz efekt6w dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekunczej oraz innej dzialalnosci statutowej szk6l i plac6wek; 

2) ocenianiu stanu i warunk6w dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekunczej oraz innej dzialalnosci statutowej szk6l i plac6wek; 

3) udzielaniu pomocy szkolom i plac6wkom, a takZe nauczycielom 

w wykonywaniu ich zadait dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekunczych. ", 

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,4) wstt(pu w charakterze obserwatora na zajt(cia dydaktyczne, wychowawcze, 

opiekuitcze i inne zajttcia organizowane przez szkoltt lub plac6wkt(;", 

c) ust. 4-6 otrzymuj~ brzmienie: 

,4. Nauczyciele, o kt6rych mowa wart. 35 ust. 5, mog~ wydawac dyrektorom 

szk6l i plac6wek zalecenia wynikaj~ce z przeprowadzonych czynnosci wraz 

z terminem ich realizacji. 

5. Dyrektor szkoly lub plac6wki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceit, 

o kt6rych mowa w ust. 4, moze zglosic wobec nich zastrzezenia do organu 

sprawuj~cego nadz6r pedagogiczny. 

6. Dyrektor szkoly lub plac6wki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

zaleceit, o kt6rych mowa w ust. 4, a w przypadku wniesienia zastrzezeit zgodnie 

z ust. 5 - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia 

o nieuwzglttdnieniu zastrzezeit, jest obowi~any powiadomic: 

1) organ sprawuj~cy nadz6r pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceit; 

2) organ prowadz~cy szkoltt lub plac6wktt o otrzymanych zaleceniach oraz 

o sposobie ich realizacji.", 
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d) dodaje si~ ust. 9 w brzmieniu: 

,9. Organ sprawuj'!CY nadz6r pedagogiczny moze przetwarzac dane osobowe 

pracownik6w i uczni6w szk6l i plac6wek w zakresie niezb~dnym do wykonywania 

nadzoru pedagogicznego. "; 

35) w art. 34: 

a) ust. 2 i 2a otrzymuj'! brzmienie: 

,2. W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efekt6w ksztalcenia lub 

wychowania w szkole lub plac6wce albo niespelniania przez szkoly lub plac6wky 

na poziomie podstawowym wymagan, o kt6rych mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 21 a ust. 3 , organ sprawuj'!CY nadz6r pedagogiczny poleca 

dyrektorowi szkoly lub plac6wki opracowanie, w uzgodnieniu z organem 

prowadz'!cym, programu i harmonogramu dziala:rl naprawczych. W drozenie 

programu nastypuje w terminach okreslonych w harmonogramie, zaakceptowanych 

przez organ sprawuj'!CY nadz6r pedagogiczny. Program musi uwzglydnic uwagi 

i wnioski zgloszone przez organ sprawuj'!CY nadz6r pedagogiczny. 

2a. Jezeli dyrektor szkoly lub plac6wki nie usunie w wyznaczonym terminie 

uchybien, o kt6rych mowa w ust. 1, nie opracuje lub nie wdrozy, w okreslonych 

w harmonogramie terminach, programu dziala:rl naprawczych albo nie uwzglydni 

w tym programie zgloszonych uwag i wniosk6w, organ sprawuj'!CY nadz6r 

pedagogiczny wystypuje do organu prowadz'!cego szkol~ lub plac6wky 

z wnioskiem o odwolanie dyrektora szkoly lub plac6wki z koncem albo w czasie 

roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek zlozony w tej sprawie przez organ 

sprawuj'!CY nadz6r pedagogiczny jest wi<tZ'!CY dla organu prowadz'!cego szkoly lub 

plac6wky. ", 

b) po ust. 2a dodaje siy ust. 2b i 2c w brzmieniu: 

,2b. W przypadku niespelniania na poz10m1e podstawowym wymaga:rl, 

o kt6rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3, dotyczllcych 

efekt6w ksztalcenia, organ sprawuj'!CY nadz6r pedagogiczny, poza dzialaniami, 

o kt6rych mowa w ust. 2, przeprowadza w szkole lub plac6wce ponowne badanie 

spelniania wymaga:rl, nie p6zniej niz w ci'!gu 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi 

szkoly lub plac6wki wynik6w nadzoru pedagogicznego, w kt6rych stwierdzono 

niespelnianie tych wymaga:rl. 
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2c. W przypadku szkoly i plac6wki prowadzonych przez ministra, w sytuacji 

okreslonej w ust. 2a, wlasciwy minister odwoluje dyrektora szkoly lub plac6wki 

z kmicem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia."; 

36) wart. 35: 

a) w ust. 1 w pkt 2 kropky zastypuje siy srednikiem i dodaje siy pkt 3 w brzmieniu: 

,3) podejmuje dzialania sluz~ce zapewnieniu sprawnosci i efektywnosci nadzoru 

pedagogicznego, w szczeg6lnosci: 

a) opracowuje i modyfikuje narzydzia nadzoru pedagogicznego, 

b) opracowuje programy szkolen os6b realizuj~cych zadania w zakresie 

nadzoru pedagogicznego oraz organizuje takie szkolenia, 

c) analizuje i opracowuje dane dotycz~ce nadzoru pedagogicznego, 

d) opracowuje corocznie i oglasza na stronie intemetowej obsluguj~cego go 

urzydu informacje o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego 

przez kurator6w oswiaty.,, 

b) po ust. 1 dodaje siy ust. 1 a w brzmieniu: 

,1a. W celu realizacji zadan, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 3, minister 

wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania prowadzi i administruje elektroniczn~ 

platform~ nadzoru pedagogicznego. Do dostypu do elektronicznej platformy 

nadzoru pedagogicznego s~ upowa.Znione osoby realizuj~ce zadania w zakresie 

nadzoru pedagogicznego, nauczyciele, uczniowie, rodzice i przedstawiciele 

organ6w prowadz~cych szkoly lub plac6wki.", 

c) w ust. 2: 

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

,W celu realizacji zadan, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 2 oraz wart. 21 

ust. 1, minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania w szczeg6lnosci:", 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,1) ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oswiatowej panstwa, w tym 

zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego;", 

d) po ust. 2a dodaje siy ust. 2b i 2c w brzmieniu: 

,2b. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania moze powierzyc 

wykonywanie zadan, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 1 a, prowadzonej przez 

siebie plac6wce doskonalenia nauczycieli o zasiygu og6lnokrajowym. 
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2c. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, w drodze 

rozporzqdzenia, moze powierzyc podleglej sobie jednostce organizacyjnej 

sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkolami i szkolnymi punktami 

konsultacyjnymi, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. a, a tak:le wykonywanie 

w odniesieniu do nich zadan, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 7. ", 

e) ust. 5-6 otrzymujq brzmienie: 

,5. Kurator oswiaty oraz organy, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2a oraz wart. 32a 

i 32b, sprawujq nadz6r pedagogiczny przy pomocy nauczycieli zatrudnionych na 

stanowiskach wymagajqcych kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oswiaty 

oraz w urzydach tych organ6w lub podleglych imjednostkach organizacyjnych. 

5a. Kurator oswiaty oraz organy, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2a oraz wart. 32a 

i art. 32b, mogq zlecac osobom posiadajqcym odpowiednie kwalifikacje 

prowadzenie badan i opracowywanie ekspertyz sluzqcych ocenie efektywnosci 

dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekunczej szk6l i plac6wek. 

6. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, w porozumieniu 

z ministrem wlasciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

Ministrem Sprawiedliwosci, ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa, ministrem 

wlasciwym do spraw srodowiska, ministrem wlasciwym do spraw gospodarki 

morskiej, ministrem wlasciwym do spraw transportu, ministrem wlasciwym do 

spraw wewnytrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, okresli, w drodze 

rozporzqdzenia, szczeg6lowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru 

pedagogicznego, spos6b ustalania spelniania wymagan, o kt6rych mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3, spos6b i warunki dostypu do 

elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk, o kt6rych 

mowa w ust. 5, kwalifikacje niezbydne do sprawowania nadzoru pedagogicznego, 

a tak:le kwalifikacje os6b, o kt6rych mowa w ust. 5a, uwzglydniajqc wymogi 

sprawnosci, skutecznosci i efektywnosci nadzoru pedagogicznego."; 

37) art. 35b otrzymuje brzmienie: 

,Art. 35b. Przepisy art. 33 i art. 34 stosuje siy odpowiednio do przedszkola, innej 

formy wychowania przedszkolnego, plac6wki doskonalenia nauczycieli oraz szkoly 

i szkolnego punktu konsultacyjnego, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3b pkt 1lit. a."; 

38) wart. 36a po ust. 1 dodaje siy ust. la-lg w brzmieniu: 
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,1a. Na stanowisko dyrektora publicznej plac6wki doskonalenia nauczycieli 

o zast((gu og6lnokrajowym, publicznej plac6wki doskonalenia nauczycieli szk6l 

artystycznych oraz publicznej plac6wki doskonalenia nauczycieli przedmiot6w 

zawodowych, kt6rzy nauczaj~ w szkolach rolniczych, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3b 

pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2, powoluje i odwoluje z tego stanowiska wlasciwy 

minister. Przepis6w ust. 2-15 nie stosuje si((. Powolanie i odwolanie nast((puje na 

podstawie przepis6w Kodeksu pracy dotycz~cych nawi¥ania stosunku pracy na 

podstawie powolania. 

1 b. Kandydata na stanowisko dyrektora plac6wki, o kt6rej mowa w ust. 1 a, 

wylania si(( w drodze konkursu. 

lc. Jezeli do konkursu nie zglosi si(( zaden kandydat albo w wyniku konkursu nie 

wyloniono kandydata, wlasciwy minister prowadz~cy plac6wk((, o kt6rej mowa 

w ust. 1 a, powoluje na stanowisko dyrektora plac6wki ustalonego przez siebie 

kandydata. 

1 d. Do czasu powolania na stanowisko dyrektora zgodnie z ust. 1 b lub ust. 1 c 

organ prowadz~cy moze powierzyc pelnienie obowi¥k6w dyrektora wicedyrektorowi 

1ub innemu pracownikowi. 

1 e. Stanowisko dyrektora plac6wki, o kt6rej mowa w ust. 1 a, moze zajmowac 

osoba, kt6ra: 

1) posiada wyksztalcenie wyzsze magisterskie; 

2) posiada sta:l pracy okreslony w przepisach wydanych na podstawie ust. lf; 

3) posiada doswiadczenie zwi¥ane z prowadzeniem dzialait na rzecz rozwoju szk6l 

i plac6wek lub doswiadczenie na stanowisku kierowniczym; 

4) spelnia warunki zdrowotne niezb((dne do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowniczym; 

5) rna peln~ zdolnosc do czynnosci prawnych i korzysta z pelni praw publicznych; 

6) nie byla karana kar~ dyscyplinarn~ oraz nie toczy si(( przeciwko niej post((powanie 

dyscypliname; 

7) nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za umyslne przest((pstwo lub umyslne 

przest((pstwo skarbowe; 

8) nie toczy siy przeciwko niej postypowanie 0 przestypstwo scigane z oskarzenia 

publicznego; 
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9) nie byla karana zakazem pelnienia funkcji zwi~anych z dysponowaniem srodkami 

publicznymi, o kt6rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 

2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529); 

1 0) nie byla karana kar'l porz'!dkow'l, o kt6rej mowa w art. 108 Kodeksu pracy. 

lf. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, w porozumieniu 

z ministrem wlasciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 

ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa, okresli, w drodze rozporz'ldzenia, stai: pracy 

wymagany od osoby zajmuj'lcej stanowisko dyrektora plac6wki, o kt6rej mowa 

w ust. 1 a, spos6b i tryb prowadzenia konkursu oraz sklad i tryb pracy komisji 

konkursowej, uwzgl~dniaj'lc spos6b oglaszania konkursu, spos6b wylaniania 

kandydata, spos6b sprawowanta nadzoru nad prawidlowosci'l post~powania 

konkursowego oraz tryb uniewai:nienia konkursu. 

1 g. W rozporz'ldzeniu, o kt6rym mowa w ust. 1 f, minister wlasciwy do spraw 

oswiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa, 

moze okreslic dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadac osoba zajmuj'lca 

stanowisko odpowiednio: 

1) dyrektora publicznej plac6wki doskonalenia nauczycieli o og6lnokrajowym 

zasi~gu dzialania, o kt6rej mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b; 

2) dyrektora publicznej plac6wki doskonalenia nauczycieli szk6l artystycznych, 

o kt6rej mowa wart. 5 ust. 3c; 

3) dyrektora publicznej plac6wki doskonalenia nauczycieli przedmiot6w 

zawodowych, kt6rzy nauczaj'l w szkolach rolniczych, o kt6rej mowa wart. 5 

ust. 3d pkt 2."; 

39) art. 38a otrzymuje brzmienie: 

,Art. 38a. 1. Przepisy art. 38 stosuje s1~ odpowiednio do osoby, o kt6rej mowa 

w art. 36 ust. 2. 

2. Przepis6w art. 38 nie stosuje si~ do dyrektora publicznej plac6wki doskonalenia 

nauczycieli o zasi~gu og6lnokrajowym, publicznej plac6wki doskonalenia nauczycieli 

szk6l artystycznych oraz publicznej plac6wki doskonalenia nauczycieli przedmiot6w 

zawodowych, kt6rzy nauczaj'l w szkolach rolniczych, o kt6rych mowa odpowiednio 

w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2."; 
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40) w art. 39: 

a) w ust. 1 uchyla siy pkt 8, 

b) po ust. 2a dodaje siy ust. 2b w brzmieniu: 

,2b. Dyrektor szkoly artystycznej realizujctcej wylctcznie ksztalcenie 

artystyczne skresla ucznia z listy uczni6w, na pisemny wniosek rodzic6w lub 

pelnoletniego ucznia."; 

41) w art. 41 w ust. 1 w pkt 5 kropky zastypuje Sly srednikiem i dodaje Sly pkt 6 

w brzmieniu: 

,6) ustalanie sposobu wykorzystania wynik6w nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkolct lub plac6wkct przez organ sprawuj£!CY nadz6r 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoly lub plac6wki."; 

42) po rozdziale 3 dodaje siy rozdzialy 3a i 3b w brzmieniu: 

,Rozdzial 3a 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczni6w w szkolach publicznych 

Art. 44a. Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa o zajyciach edukacyjnych bez 

blizszego okreslenia nalezy przez to rozumiec obowictzkowe i dodatkowe zajycia 

edukacyjne, o kt6rych mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, zajycia religii lub etyki, o kt6rych 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2, oraz zajycia, o kt6rych mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3. 

Art. 44b. 1. Ocenianiu podlegajct: 

1) osictgniycia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. W szkole policealnej nie ocenia siy zachowania ucznia. 

3. Ocenianie osictgniyc edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawanm przez 

nauczycieli poziomu i postyp6w w opanowaniu przez ucznia wiadomosci i umiejytnosci 

w stosunku do: 

1) wymagan okreslonych w podstawie programoweJ ksztalcenia og6lnego lub 

efekt6w ksztalcenia okreslonych w podstawie programowej ksztalcenia 

w zawodach oraz wymagan edukacyjnych wynikajctcych z realizowanych w szkole 

program6w nauczania; 
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2) wymagan edukacyjnych wynikaj<t-cych z realizowanych w szkole program6w 

nauczania- w przypadku dodatkowych zajt(c edukacyjnych. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawctt 

oddzialu, nauczycieli oraz uczni6w danego oddzialu stopnia respektowania przez ucznia 

zasad wsp6lzycia spolecznego i norm etycznych oraz obowi<t-Zk6w okreslonych 

w statucie szkoly. 

5. Ocenianie osi<t-gnittc edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa sitt w ramach 

oceniania wewn<t-trzszkolnego, kt6re rna na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osi<t-gnittc edukacyjnych ijego zachowaniu 

oraz o postt(pach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji 

o tym, co zrobil dobrze i jak powinien sitt dalej uczyc; 

3) udzielanie wskaz6wek do samodzielnego planowania wlasnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postt(p6w w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postt(pach i trudnosciach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczeg6lnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umozliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno

-wychowawczej. 

6. Ocenianie wewn<t-trzszkolne obejmuje: 

1) formulowanie przez nauczycieli wymagan edukacyjnych niezbttdnych do 

otrzymania przez ucznia poszczeg6lnych sr6drocznych i rocznych, a w szkole 

policealnej semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowi<t-Zkowych 

i dodatkowych zajt(c edukacyjnych oraz zajt(c, o kt6rych mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13 ust. 3; 

2) ustalanie kryteri6w oceniania zachowania, z uwzglttdnieniem art. 44p ust. 6; 

3) ustalanie ocen biez<t-cych i sr6drocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi<t-Zkowych 

i dodatkowych zajt(c edukacyjnych oraz zajt(c, o kt6rych mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a takZe sr6drocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przeprowadzanie egzamin6w klasyfikacyjnych, o kt6rych mowa wart. 16 ust. 11, 

art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1 b; 

5) ustalanie rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych 

z obowi<t-Zkowych i dodatkowych zajt(c edukacyjnych oraz zajt(c, o kt6rych mowa 
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w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, oraz roczneJ oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunk6w i trybu otrzymania wyzszych niz przewidywane rocznych, a 

w szkole policealnej- semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajyc edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunk6w i sposobu przekazywania rodzicom informacji o posttrpach 

i trudnosciach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczeg6lnych uzdolnieniach 

uczma. 

7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa sitr zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 12 ust. 2. 

8. Nauczyciele na pocz~tku ka:Zdego roku szkolnego informuj~ uczni6w oraz ich 

rodzic6w, a w szkole policealnej- uczni6w, o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbtrdnych do otrzymania przez ucznia 

poszczeg6lnych sr6drocznych i rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, 

ocen klasyfikacyjnych z zajtrc edukacyjnych, wynikaj~cych z realizowanego przez 

siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osi~gnitrc edukacyjnych uczni6w; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyzszej niz przewidywana roczneJ, a w szkole 

policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajtrc edukacyjnych. 

9. Wychowawca oddzialu na pocz~tku ka:Zdego roku szkolnego informuje uczni6w 

oraz ich rodzic6w o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyzszej niz przewidywana roczneJ oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

10. Szczeg6lowe warunki i spos6b oceniania wewn~trzszkolnego okresla statut szkoly. 

Art. 44c. Nauczyciel jest obowi¥any indywidualizowac practr z uczniem na 

zajtrciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

mozliwosci psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy 

zuczniem. 

Art. 44d. Dyrektor szkoly zwalnia ucznia z realizacji niekt6rych obowi~owych 

zajtrc edukacyjnych ze wzgltrdu na stan zdrowia, specyficzne trudnosci w uczeniu sitr, 
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niepelnosprawnos6, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowh¢wwych 

zajy6 edukacyjnych na wczesniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach okreslonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

Art. 44e. 1. Uczen w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) biez'!ce; 

2) klasyfikacyjne: 

a) sr6droczne i roczne, a w szkole policealnej- semestralne, 

b) koncowe. 

2. Oceny SC!jawne dla ucznia ijego rodzic6w. W szkole policealnej oceny S'!jawne 

dla ucznia. 

3. Nauczyciel uzasadnia ustalon'! oceny w spos6b okreslony w statucie szkoly. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia S'! udostypniane uczniowi i jego 

rodzicom. W szkole policealnej sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia S'! 

udostypniane uczniowi. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodzic6w dokumentacja dotycz'!ca egzammu 

klasyfikacyjnego, o kt6rym mowa wart. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 

i 3 oraz art. 66 ust. 1 b, egzaminu poprawkowego, o kt6rym mowa w art. 44m ust. 1, 

zastrzezen, o kt6rych mowa wart. 44n, oraz inna dokumentacja dotycz'!ca oceniania 

ucznia jest udostypniana do wgl'!du uczniowi lub jego rodzicom. 

6. W szkole policealnej dokumentacja, o kt6rej mowa w ust. 5, jest udostypniana 

uczniowi do wgl'!du najego wniosek. 

7. Spos6b udostypniania dokumentacji, o kt6rej mowa w ust. 4 i 5, okresla statut 

szkoly. 

Art. 44f. 1. Uczen podlega klasyfikacji: 

1) sr6drocznej i rocznej, a w szkole policealnej- semestralnej; 

2) koncowej. 

2. Klasyfikacja sr6droczna polega na okresowym podsumowaniu osi'!gniy6 

edukacyjnych ucznia z zajy6 edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

sr6drocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajy6 i sr6drocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. Klasyfikacjy sr6droczn'! przeprowadza siy co najmniej raz w ci'!gu roku 

szkolnego, w terminie okreslonym w statucie szkoly. 
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3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osi'!gniyc edukacyjnych ucznia 

z zajyc edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajyc i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, z tym ze w klasach I-III szkoly podstawowej w przypadku: 

1) obowi'!Zkowych zajyc edukacyjnych ustala siy jedn'! roczn'! oceny klasyfikacyjn'! 

z tych zajyc; 

2) dodatkowych zajyc edukacyjnych ustala siy jedn'! roczn'! oceny klasyfikacyjn'! 

z tych zajyc. 

4. Klasyfikacja semestralna w szkole policealnej polega na podsumowaniu 

osi'!gniyc edukacyjnych ucznia z zajyc edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajyc. 

5. Na klasyfikacjy kor1cow'! skladaj'! siy: 

1) roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajyc 

edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyzszej lub 

semestrze programowo najwyzszym, oraz 

2) roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajyc 

edukacyjnych, kt6rych realizacja zakonczyla siy odpowiednio w klasach 

programowo nizszych lub semestrach programowo nizszych w szkole danego typu, 

oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyzszej. 

6. Klasyfikacji koncowej dokonuje siy w klasie programowo najwyzszej szkoly 

danego typu, a w szkole policealnej - semestrze programowo najwyzszym. 

7. W przypadku uczni6w posiadaj'!cych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia 

specjalnego wydane ze wzglydu na uposledzenie umyslowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym klasyfikacji sr6drocznej i rocznej dokonuje siy z uwzglydnieniem ustalen 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o kt6rym mowa 

wart. 71b ust. lb. 

8. Oceny klasyfikacyjne z zajyc edukacyjnych me maJ'! wplywu na oceny 

klasyfikacyjn'! zachowania. 

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie rna wplywu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajyc edukacyjnych; 

2) promocjy do klasy programowo wyzszej lub ukonczenie szkoly. 
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Art. 44g. 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadz~cy poszczeg6lne zajycia edukacyjne oraz wychowawca oddzialu 

informuj~ ucznia i jego rodzic6w o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajyc edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania, w terminie i formie okreslonych w statucie szkoly. 

2. W szkole policealnej przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadz~cy poszczeg6lne zajycia edukacyjne informuj~ 

ucznia o przewidywanych dla niego semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajyc 

edukacyjnych, w terminie i formie okreslonych w statucie szkoly. 

Art. 44h. 1. Sr6droczne 1 roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oceny 

klasyfikacyjne z zajyc edukacyjnych ustalaj~ nauczyciele prowadz~cy poszczeg6lne 

zajycia edukacyjne, a sr6droczn~ i roczn~ oceny klasyfikacyjn~ zachowania -

wychowawca oddzialu po zasiygniyciu opinii nauczycieli, uczni6w danego oddzialu 

oraz ocenianego ucznia. 

2. W szkole prowadz~cej ksztalcenie zawodowe, kt6ra organizuJe praktyczn~ 

nauky zawodu, sr6droczn~ i roczn~, a w szkole policealnej - semestraln~, oceny 

klasyfikacyjn~ z zajyc prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu ustalaj~ 

nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub osoby prowadz~ce praktyczn~ nauky zawodu, 

o kt6rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4. 

3. W szkole lub oddziale integracyjnym sr6droczn~ i roczn~, a w szkole policealnej 

semestraln~, oceny klasyfikacyjn~ z zajyc edukacyjnych dla ucznia posiadaj~cego 

orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadz~cy dane 

zajycia edukacyjne, po zasiygmycm opinii nauczyciela zatrudnionego w celu 

wsp6lorganizowania ksztalcenia integracyjnego, o kt6rym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2. 

4. W szkole lub oddziale integracyjnym sr6droczn~ i roczn~, a w szkole policealnej 

semestraln~ oceny klasyfikacyjn~ z zajyc edukacyjnych dla ucznia posiadaj~cego 

orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadz~cy dane 

zajycia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo 

zatrudniony nauczyciel w celu wsp6lorganizowania ksztalcenia uczni6w 

niepelnosprawnych, niedostosowanych spolecznie i zagrozonych niedostosowaniem 
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spolecznym, o kt6rym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 b ust. 7 pkt 2, 

po zasi((gni<rciu opinii tego nauczyciela. 

5. W szkolach w zakladach poprawczych i schroniskach dla nieletnich sr6drocznq 

i rocznq ocen<r klasyfikacyjnq zachowania ustala wychowawca oddzialu po zasi((gni<rciu 

opinii nauczycieli i wychowawc6w odpowiednio zakladu poprawczego lub schroniska 

dla nieletnich. 

6. Termin ustalenia ocen, o kt6rych mowa w ust. 1-5, okresla statut szkoly. 

7. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1-5 sq ostateczne, z zastrzezeniem art. 44m 

i art. 44n. 

Art. 44i. 1. W klasach I-III szkoly podstawowej: 

1) oceny biezqce z obowiqzkowych i dodatkowych zajyc edukacyjnych oraz zaj((c, 

o kt6rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, sq ustalane 

wedlug skali i w formach okreslonych w statucie szkoly; 

2) sr6droczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiqzkowych i dodatkowych zajyc 

edukacyjnych oraz zajyc, o kt6rych mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 13 ust. 3, a tak:le sr6droczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania sq 

ocenami opisowymi. 

2. W klasach I-III szkoly podstawowej oceny biezqce z obowiqzkowych 

i dodatkowych zajyc edukacyjnych oraz zajyc, o kt6rych mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 13 ust. 3, mogq bye ocenami opisowymi, jezeli statut szkoly tak 

przewiduje. 

3. Poczqwszy od klasy IV szkoly podstawowej: 

1) oceny biezqce i sr6droczne oceny klasyfikacyjne z obowiqzkowych i dodatkowych 

zajyc edukacyjnych oraz zajyc, o kt6rych mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 13 ust. 3, a tak:le sr6droczna ocena klasyfikacyjna zachowania sq 

ustalane wedlug skali i w formach okreslonych w statucie szkoly; 

2) roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajyc 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania sq ustalane wedlug 

skali okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

4. Poczqwszy od klasy IV szkoly podstawowej oceny biezqce oraz sr6droczne 

i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiqzkowych lub 

dodatkowych zajyc edukacyjnych oraz zajyc, o kt6rych mowa w przepisach wydanych 
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na podstawie art. 13 ust. 3, a taki:e sr6droczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

mog'l bye ocenami opisowymi, jezeli statut szkoly tak przewiduje. 

5. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 4, roczne oceny klasyfikacyjne z zaj~e 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania SCl ustalane r6wniez wedlug 

skali okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

6. Koilcowe oceny klasyfikacyjne z zaj~e edukacyjnych oraz koilcowa ocena 

klasyfikacyjna zachowania SCl wyra:Zane wedlug skali okreslonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 44zb. 

7. Oceny bie:ZClce oraz sr6droczne, roczne i koilcowe oceny klasyfikacyjne 

z obowiClZkowych i dodatkowych zaj~e edukacyjnych oraz z zaj~e, o kt6rych mowa 

wart. 13 ust. 3, a taki:e sr6droczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla 

uczni6w posiadaj'lcych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze 

wzgl~du na uposledzenie umyslowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym SCl 

ocenami opisowymi. 

Art. 44j. Laureat konkursu przedmiotowego o zas1~gu wojew6dzkim lub 

ponadwojew6dzkim oraz laureat lub finalista og61nopolskiej olimpiady przedmiotowej, 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, 

otrzymuje z danych zaj~c edukacyjnych najwyzsz~ pozytywn~ roczn~ ocen~ 

klasyfikacyjnCl, ustalon'l wedlug skali okreslonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 44zb. Uczeil, kt6ry tytullaureata konkursu przedmiotowego o zasi~gu wojew6dzkim 

lub ponadwojew6dzkim lub tytul laureata lub finalisty og6lnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej uzyskal po ustaleniu roczneJ oceny klasyfikacyjnej z zaj~e 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zaj~e edukacyjnych najwyzsz'l pozytywn'l koilcow'l 

ocen~ klasyfikacyjn'l. 

Art. 44k. 1. Uczeil moze nie bye klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich 

zaj~e edukacyjnych, jezeli brak jest podstaw do ustalenia sr6drocznej lub rocznej, 

a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecnosci 

ucznia na tych zaj~ciach przekraczaj'lcej polow~ czasu przeznaczonego na te zaj~cia 

odpowiednio w okresie lub semestrze, za kt6ry przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeil nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecnosci moze 

zdawae egzamin klasyfikacyjny. 
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3. Uczeil nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecnosci moze 

zdawac egzamin klasyfikacyjny za zgod~ rady pedagogicznej. 

Art. 441. 1. Egzamin klasyfikacyjny, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh 

ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, przeprowadza komisja powolana przez 

dyrektora szkoly. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza Sly me p6:lniej niz w dniu 

poprzedzaj~cym dzieil zakoilczenia rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, 

zajyc dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia siy 

z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej - z uczniem. 

3. Uczeil, kt6ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst~pil do egzammu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, moze przyst~pic do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoly. 

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, 

z zastrzezeniem art. 44m i art. 44n. 

5. Dla ucznia szkoly prowadz~cej ksztalcenie zawodowe nieklasyfikowanego 

z zajyc prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej 

nieobecnosci szkola organizuje zajycia umozliwiaj~ce uzupelnienie programu nauczania 

i ustalenie sr6drocznej lub rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajyc prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu. 

Art. 44m. 1. Pocz~wszy od klasy IV szkoly podstawowej, uczeil, kt6ry w wyniku 

klasyfikacji rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, otrzymal negatywn~ oceny 

klasyfikacyjn~, o kt6rej mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z: 

1) jednych albo dw6ch obowi~kowych zajyc edukacyjnych, albo 

2) jednych obowi¢owych zajyc edukacyjnych lub zajyc zjyzyka mniejszosci 

narodowej, mniejszosci etnicznej lub jyzyka regionalnego 

- moze przyst~pic do egzaminu poprawkowego z tych zajyc. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powolana przez dyrektora szkoly. 

3. Uczeil, kt6ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst~pil do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie moze przys~pic do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoly nie p6:lniej niz do koilca wrzesnia, 
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a w szkole, w kt6rej zajycia dydaktyczno-wychowawcze koiicz£! siy w styczniu - nie 

p6zniej niz do koiica marca. 

4. Roczna, a w szkole policealnej - semestralna, ocena klasyfikacyjna ustalona 

w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzezeniem art. 44n ust. 7. 

5. Uczeii, kt6ry nie zdal egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyzszej, a w szkole policealnej- na semestr programowo wyzszy, 

i powtarza odpowiednio klasy lub semestr. 

6. Rada pedagogiczna, uwzglydniaj£!c mozliwosci edukacyjne ucznia, moze jeden 

raz w ci£!gu danego etapu edukacyjnego promowac do klasy programowo wyzszej, 

a w szkole policealnej - na semestr programowo wyzszy, ucznia, kt6ry nie zdal 

egzaminu poprawkowego z jednych obowi£!Zkowych zajyc edukacyjnych albo z jyzyka 

mniejszosci narodowej, mniejszosci etnicznej lub jyzyka regionalnego, pod warunkiem 

ze te zajycia S£! realizowane w klasie programowo wyzszej, a w szkole policealnej -

semestrze programowo wyzszym. 

Art. 44n. 1. Uczeii lub jego rodzice mog£! zglosic zastrzezenia do dyrektora szkoly, 

jezeli uznaj£!, ze roczna ocena klasyfikacyjna z zajyc edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania zostaly ustalona niezgodnie z przepisami dotycz£!cymi trybu 

usta1ania tej oceny. 

2. Uczeii w szkole policealnej moze zglosic zastrzezenia do dyrektora szkoly, jezeli 

uzna, ze semestralna ocena klasyfikacyjna z zajyc edukacyjnych zostala ustalona 

niezgodnie z przepisami dotycz£!cymi trybu ustalania tej oceny. 

3. Zastrzezenia, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2, zglasza siy od dnia ustalenia rocznej, 

a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajyc edukacyjnych lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie p6zniej jednak niz w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakoiiczenia rocznych, a w szkole policealnej- semestralnych, zajcrc 

dydaktyczno-wychowawczych. 

4. W przypadku stwierdzenia, ze roczna, a w szkole policealnej - semestralna, 

ocena klasyfikacyjna z zajyc edukacyjnych zostala ustalona niezgodnie z przepisami 

dotycz£!cymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoly powoluje komisjy, kt6ra: 

1) w przypadku rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej 

z zajcrc edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomosci i umiejytnosci 
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ucznia oraz ustala rocznl}, a w szkole policealnej - semestraln!l, ocentt 

klasyfikacyjnl} z danych zajt(e edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala rocznl} ocentt 

klasyfikacyjnll zachowania. 

5. Ustalona przez komisjt(, o kt6rej mowa w ust. 4, roczna, a w szkole policealnej

semestralna, ocena klasyfikacyjna z zajt(e edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie moze bye nizsza od ustalonej wczesniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisjt( jest ostateczna, z wyjl}tkiem negatywnej rocznej, a w szkole 

policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, o kt6rej mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 44zb, z zajt(c edukacyjnych, kt6ra moze bye zm1emona 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzezeniem art. 44m ust. 1. 

6. Uczefl, kt6ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystl}pil do sprawdzianu, 

o kt6rym mow a w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, moze przystl}pie do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoly w uzgodnieniu 

z uczniem i jego rodzicami, a w przypadku szkoly policealnej - w uzgodnieniu 

zuczniem. 

7. Przepisy ust. 1--6 stosuje sit( odpowiednio w przypadku rocznej, a w szkole 

policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajt(e edukacyjnych ustalonej 

w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, ze termin do zgloszenia zastrzezefl wynosi 

5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku 

ocena ustalona przez komisjt(, o kt6rej mowa w ust. 4, jest ostateczna. 

Art. 44o. 1. Uczefl klasy 1-111 szkoly podstawowej otrzymuje w kai:dym roku 

szkolnym promocjt( do klasy programowo wyzszej. 

2. W wyjl}tkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osil}gnitte 

ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna moze 

postanowie o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1-111 szkoly podstawowej, na 

wniosek wychowawcy oddzialu po zasit(gnittciu opinii rodzic6w ucznia lub na wniosek 

rodzic6w ucznia po zasit(gnittciu opinii wychowawcy oddzialu. 

3. Na wniosek rodzic6w i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddzialu lub na 

wniosek wychowawcy oddzialu i po uzyskaniu zgody rodzic6w, rada pedagogiczna 

moze postanowie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoly podstawowej do klasy 

programowo wyzszej r6wniez w cil}gu roku szkolnego, jezeli poziom rozwoju 
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i osil:}.gni~c uczma rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym tresci nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dw6ch klas. 

4. Poczl:}.wszy od klasy IV szkoly podstawowej uczen otrzymuje promocj~ do klasy 

programowo wyzszej, a w szkole policealnej - na semestr programowo wyzszy, jezeli ze 

wszystkich obowil:}.Zkowych zaj~c edukacyjnych oraz zaj~c z j~zyka mniejszosci 

narodowej, mniejszosci etnicznej lub j~zyka regionalnego, otrzymal roczne, a w szkole 

policealnej - semestralne, pozytywne oceny klasyfikacyjne, o kt6rych mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z zastrzezeniem art. 44m ust. 6. 

5. 0 promowaniu do klasy programowo wyzszej ucznia posiadajl:}.cego orzeczenie 

o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze wzgl~du na uposledzenie umyslowe 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzgl~dniajl:}.c 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o kt6rym 

mowa wart. 71b ust. lb. 

6. Uczen szkoly podstawowej i gimnazjum, w tym szkoly podstawowej 

i gimnazjum w zakladzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich, kt6ry posiada 

orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego i rna op6znienie w realizacji programu 

nauczania co najmniej jednej klasy, a kt6ry odpowiednio w szkole podstawowej lub 

w gimnazjum uzyskuje ze wszystkich obowil:}.Zkowych zaj~c edukacyjnych oraz zaj~c 

zj~zyka mniejszosci narodowej, mniejszosci etnicznej lub j~zyka regionalnego oceny 

uznane za pozytywne w ramach wewnl:}.trzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie 

w jednym roku szkolnym tresci nauczania przewidzianych w programie nauczania 

dw6ch klas, moze bye promowany do klasy programowo wyzszej r6wniez w cil:}.gu roku 

szkolnego. 

7. Uczen, kt6ry me otrzymal promocji do klasy programowo wyzszej, 

a w przypadku szkoly policealnej na semestr programowo wyzszy, powtarza 

odpowiednio klas~ lub semestr. 

Art. 44p. 1. Uczniowie gimnazjum biorl:}. udzial w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny jest zespolowym, planowym dzialaniem uczni6w, majl:}.cym 

na celu rozwil:}.Zanie konkretnego problemu, z zastosowaniem r6znorodnych metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego moze dotyczyc wybranych tresci 

nauczania okreslonych w podstawie programowej ksztalcenia og6lnego dla gimnazjum, 

lub wykraczac poza te tresci. 
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4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zesp6l uczni6w pod opiekct 

nauczyciela i obejmuje: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

2) okreslenie cel6w projektu edukacyjnego i zaplanowanie etap6w jego realizacji; 

3) wykonanie zaplanowanych dzialait; 

4) publiczne przedstawienie rezultat6w projektu edukacyjnego. 

5. Szczeg6lowe warunki realizacji projektu edukacyjnego okresla dyrektor 

gimnazjum w porozumieniu z radct pedagogicznct. 

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu 

wewncttrzszkolnym uwzglydniajct udzial ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

7. Wychowawca oddzialu na poczcttku roku szkolnego, w kt6rym uczniowie byd'l 

realizowac projekt edukacyjny, informuje uczni6w i ich rodzic6w o warunkach 

realizacji projektu edukacyjnego. 

8. Dyrektor gimnazjum moze zwolnic ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, 

w przypadkach uniemozliwiaj'lcych udzial ucznia w realizacji tego projektu. 

Art. 44q. 1. Uczen konczy szkoly podstawowct, gimnazjum lub szkoly 

ponadgimnazj aln'l, j ezeli: 

1) w wyniku klasyfikacji koncowej otrzymal ze wszystkich obowi'lzkowych zajyc 

edukacyjnych oraz zajyc zjyzyka mniejszosci narodowej, mniejszosci etnicznej lub 

jyzyka regionalnego pozytywne koncowe oceny klasyfikacyjne, o kt6rych mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb; 

2) w przypadku szkoly podstawowej i gimnazjum - przyst'lpil ponadto odpowiednio 

do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, z zastrzezeniem art. 44zw, art. 44zx 

i art. 44zz ust. 2. 

2. 0 ukonczeniu szkoly przez ucznia posiadaj'lcego orzeczenie o potrzebie 

ksztalcenia specjalnego wydane ze wzglydu na uposledzenie umyslowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzglydniaj'lc ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o kt6rym mowa 

wart. 71b ust. lb. 

3. Uczen, kt6ry nie spelnil warunk6w, o kt6rych mowa w ust. 1, powtarza ostatni'l 

klasy odpowiednio szkoly podstawowej, gimnazjum lub szkoly ponadgimnazjalnej, 

a w przypadku szkoly policealnej - ostatni semestr. 
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4. Uczen, kt6ry nie spelnil warunku, o kt6rym mowa w ust. 1 pkt 2, powtarza 

ostatni~ klas~ odpowiednio szkoly podstawowej lub gimnazjum i przyst~puje do 

sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. 

5. Uczen, kt6ry nie spelnil warunku, o kt6rym mowa w ust. 1 pkt 1, powtarza 

ostatni~ klas~ odpowiednio szkoly podstawowej lub gimnazjum i przyst~puje ponownie 

do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. 

Art. 44r. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie sluchaczy w szkole dla 

doroslych odbywa si~ zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 44s-art. 44za oraz 

przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb. 

Art. 44s. 1. Do sluchaczy szkoly dla doroslych przepisy art. 44b ust. 1 pkt 1, ust. 3, 

5, 6 i 8, art. 44c, art. 44j, art. 441 ust. 1-4, art. 44n ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 i 6 

stosuje si~ odpowiednio. 

2. W szkole dla doroslych nie ocenia si~ zachowania sluchacza. 

Art. 44t. Dyrektor szkoly dla doroslych zwalnia sluchacza z rea1izacji niekt6rych 

obowi~kowych zaj~c edukacyjnych ze wzgl~du na stan zdrowia, specyficzne trudnosci 

w uczeniu si~, niepelnosprawnosc, posiadane kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe 

lub zrealizowanie danych obowi¢owych zaj~c edukacyjnych na wczesniejszym etapie 

edukacyjnym, w przypadkach okreslonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 44zb. 

Art. 44u. 1. W szkole dla doroslych sluchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) biez~ce; 

2) klasyfikacyjne: 

a) semestralne, 

b) koncowe. 

2. W szkole dla doroslych oceny s~ jawne dla sluchacza, a w przypadku sluchacza, 

o kt6rym mowa w art. 16 ust. 6c pkt 1 - r6wniez dla jego rodzic6w. 

3. Nauczyciel uzasadnia ustalon~ ocen~ w spos6b okreslony w statucie szkoly. 
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4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace sluchacza Sl:! udost~pniane sluchaczowi, 

a w przypadku sluchacza, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 6c pkt 1 - r6wniez jego 

rodzicom. 

5. Na wniosek sluchacza, a w przypadku sluchacza, o kt6rym mowa wart. 16 

ust. 6c pkt 1- na wniosek sluchacza lub jego rodzic6w, dokumentacja dotycz'lca 

egzaminu klasyfikacyjnego, o kt6rym mowa wart. 20zh ust. 3 i 3a, egzaminu 

semestralnego, o kt6rym mowa w art. 44w ust. 1, egzaminu poprawkowego, o kt6rym 

mowa w art. 44y ust. 1, zastrzezen, o kt6rych mowa w art. 44n, oraz inna dokumentacja 

dotycz'lca oceniania sluchacza jest udost~pniana do wgl<:!du odpowiednio temu 

sluchaczowi lub jego rodzicom. 

6. Spos6b udost~pniania dokumentacji, o kt6rej mowa w ust. 4 i 5, okresla statut 

szkoly. 

Art. 44v. 1. W szkole dla doroslych sluchacz podlega klasyfikacji: 

1) semestralnej; 

2) koncowej. 

2. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osil:!gni~c edukacyjnych 

sluchacza z obowi'lzkowych zaj~c edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zaj~c. 

3. Na klasyfikacj~ koncow'l skladaj'l si~: 

1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowil:!Zkowych zaj~c edukacyjnych ustalone 

w semestrze programowo najwyzszym oraz 

2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowil:!Zkowych zaj~c edukacyjnych, kt6rych 

realizacja zakonczyla si~ w semestrach programowo nizszych w szkole danego 

typu. 

4. Klasyfikacji koncowej dokonuje si~ w semestrze programowo najwyzszym. 

Art. 44w. 1. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala si~ po przeprowadzeniu 

egzamin6w semestralnych z poszczeg6lnych obowi'lzkowych zaj~c edukacyjnych. 

Egzaminy semestralne Sl:! przeprowadzane przez nauczycieli prowadz<:!cych 

poszczeg6lne obowi'lzkowe zaj~cia edukacyjne. 

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza s1~ sluchacza, kt6ry ucz~szczal na 

poszczeg6lne obowil:!Zkowe zaj~cia edukacyjne, przewidziane w danym semestrze, 
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w wymiarze co najmniej polowy czasu przeznaczonego na ka.Zde z tych zajt;c, oraz 

otrzymal z tych zajt;c oceny uznane za pozytywne w ramach wewn'ltrzszkolnego 

oceniania. 

3. Egzamin semestralny przeprowadza Sly w terminie okreslonym w statucie 

szkoly. Nauczyciele prowadz'!CY poszczeg6lne obowi'!Zkowe zajt;cia edukacyjne na 

pocz'ltku ka.Zdego semestru informuj'l sluchaczy o terminach egzamin6w semestralnych. 

4. Na miesi'lc przed terminem egzaminu semestralnego, nauczyciele prowadz'!CY 

poszczeg6lne obowi'!Zkowe zajt;cia edukacyjne informuj'l sluchacza, a przypadku 

sluchacza, o kt6rym mowa wart. 16 ust. 6c pkt 1 - r6wniez jego rodzic6w, czy spelnia 

warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego, o kt6rych mowa w ust. 2, w formie 

okreslonej w statucie szkoly. 

5. Sluchacz, kt6ry z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przyst'lpil do 

egzaminu semestralnego w terminie, o kt6rym mowa ust. 3, zdaje ten egzamin 

w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoly. 

6. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena klasyfikacyjna 

z obowi'!Zkowych zajt;c edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzezeniem art. 44n 

i art. 44y. 

Art. 44x. W szkole dla doroslych: 

1) oceny biez'lce z obowi'!Zkowych zajt;c edukacyjnych SCl ustalane wedlug skali 

i w formach okreslonych w statucie szkoly; 

2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowi'!Zkowych zajt;c edukacyjnych SCl 

ustalane wedlug skali okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb; 

3) koncowe oceny klasyfikacyjne z obowi'lzkowych zajt;c edukacyjnych SCl wyra.Zane 

wedlug skali okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

Art.44y. 1. Sluchacz, kt6ry w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymal 

negatywn'l semestraln'l ocent; klasyfikacyjn'l, o kt6rej mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 44zb, z jednego albo dw6ch obowi'lzkowych zajt;c edukacyjnych, moze 

przys~pic do egzaminu poprawkowego z tych zajt;c. Egzaminy poprawkowe SCl 

przeprowadzane po ka.Zdym semestrze. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadz'!CY dane obowi'!Zkowe 

zajt;cia edukacyjne. 
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3. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowi~owych zaj((c edukacyjnych 

ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzezeniem art. 44n 

ust. 7. 

4. Sluchacz szkoly dla doroslych, kt6ry nie zdal egzaminu poprawkowego, nie 

otrzymuje promocji na semestr programowo wyzszy. 

Art. 44z. 1. W szkole dla doroslych sluchacz otrzymuje promocj(( na semestr 

programowo wyzszy, jezeli ze wszystkich obowi~owych zaj((c edukacyjnych otrzymal 

pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne, o kt6rych mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 44zb. 

2. Sluchacza szkoly dla doroslych, kt6ry me otrzymal promocji na semestr 

programowo wyzszy, dyrektor szkoly skresla, w drodze decyzji, z listy sluchaczy. 

3. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoly, na pisemny 

wniosek sluchacza, moze wyrazic zgod(( na powtarzanie semestru. Sluchacz moze 

powtarzac semestr jeden raz w okresie ksztalcenia w danej szkole. 

4. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 3, sluchacz sklada do dyrektora szkoly nie 

p6zmeJ niz w terminie 7 dni od daty podj((cia przez rad(( pedagogiczn~ uchwaly 

w sprawie klasyfikacji i promocji sluchaczy. 

5. Sluchacz, o kt6rym mowa wart. 16 ust. 6c pkt 1, kt6ry nie otrzymal promocji na 

semestr programowo wyzszy, powtarza ten semestr. 

Art. 44za. 1. Sluchacz konczy szkol(( podstawow~, gimnazjum lub szkol(( 

ponadgimnazjaln~ dla doroslych, jezeli: 

1) w wyniku klasyfikacji koncowej otrzymal ze wszystkich obowi~owych zaj((c 

edukacyjnych pozytywne koncowe oceny klasyfikacyjne, o kt6rych mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb; 

2) w przypadku szkoly podstawowej i gimnazjum - przyst~pil ponadto odpowiednio 

do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, z zastrzezeniem art. 44zw, art. 44zx 

i art. 44zz ust. 2. 

2. Sluchacz, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 6c pkt 1, kt6ry nie spelnil warunk6w 

okreslonych w ust. 1, powtarza ostatni semestr i przyst((puje w tym semestrze do 

odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. 
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Art. 44zb. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze 

rozporz~dzenia, szczeg6lowe warunki i spos6b oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczni6w w szkolach publicznych, w tym: 

1) podstaw(( dostosowania metod i form pracy do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwosci psychofizycznych uczma, 

z uwzgl((dnieniem koniecznosci wlasciwego zapewnienia procesu ksztalcenia 

ucznia, w tym ucznia szkoly dla doroslych funkcjonuj~cej w zakladzie karnym lub 

areszcie sledczym; 

2) rodzaje obowi~owych zaj((c edukacyjnych, z kt6rych realizacji uczen moze bye 

zwolniony, przypadki, w kt6rych to zwolnienie moze nast~pic, rodzaje 

dokument6w b((d~cych podstaw~ zwolnienia oraz tryb i okres zwolnienia, 

uwzgl((dniaj~c indywidualne mozliwosci psychofizyczne ucznia, specyfik(( danych 

zaj((c edukacyjnych oraz celowosc realizacji przez ucznia niekt6rych tresci 

nauczania; 

3) skal(( rocznych, semestralnych i koncowych ocen klasyfikacyjnych z zaj((C 

edukacyjnych wraz ze wskazaniem, kt6re z ocen wedlug tej skali uznaje si(( za 

oceny pozytywne i negatywne, oraz podstawowe obszary, kt6re bierze si(( pod 

uwag(( przy ocenianiu zachowania ucznia, skal(( rocznej i koncowej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, z uwzgl((dnieniem koniecznosci zapewntema 

jednolitego systemu oceniania ucznia; 

4) warunki, tryb i form(( przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, a w przypadku 

ucznia, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 8 - takZe rodzaje zaj((c edukacyjnych, 

z kt6rych nie przeprowadza si(( egzaminu klasyfikacyjnego, sklad komisji 

powolanych do przeprowadzenia egzamin6w klasyfikacyjnych, z uwzgl((dnieniem, 

koniecznosci zapewnienia prawidlowosci przeprowadzenia tego egzammu oraz 

odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu; 

5) tryb i form(( przeprowadzania egzaminu poprawkowego, sklad komisji powolanej 

do przeprowadzenia egzamin poprawkowego, z uwzgl((dnieniem koniecznosci 

zapewnienia prawidlowosci przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego 

udokumentowania jego przebiegu; 

6) tryb i form(( przeprowadzania sprawdzianu wiadomosci i umiej((tnosci ucznta, 

o kt6rym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1, oraz ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, sklad komisji, o kt6rych mowa w art. 44n ust. 4, 
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z uwzgl~dnieniem koniecznosci zapewnienia prawidlowosci przeprowadzenia tego 

sprawdzianu lub prawidlowosci ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz odpowiedniego udokumentowania pracy komisji; 

7) warunki promocji ucznia do klasy programowo wyzszej lub ukml.czenia szkoly 

z wyr6znieniem, z uwzgl~dnieniem rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj~c 

edukacyjnych, kt6re wlicza si~ do sredniej ocen oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

8) tryb i form~ przeprowadzania egzaminu semestralnego, z uwzgl~dnieniem 

koniecznosci zapewnienia prawidlowosci przeprowadzenia tego egzammu, oraz 

odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu. 

Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczni6w w szkole artystycznej 

odbywa si~ zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 44zd--44zp oraz przepisami 

wydanymi na podstawie art. 44zq. 

Art. 44zd. 1. Ocenianiu w szkole artystycznej realizuj~cej ksztalcenie artystyczne i 

ksztalcenie og6lne podlegaj~: 

1) osi~gni~cia edukacyjne ucznia w zakresie zaj~c edukacyjnych og6lnoksztalc~cych; 

2) osi~gni~cia edukacyjne ucznia w zakresie zaj~c edukacyjnych artystycznych; 

3) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianiu w szkole artystycznej realizuj~cej wyl~cznie ksztalcenie artystyczne 

podlegaj~ osi~gni~cia edukacyjne ucznia w zakresie zaj~c edukacyjnych artystycznych. 

3. Ocenianie osi~gni~c edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i post~p6w w opanowaniu przez ucznia wiadomosci i umiej~tnosci 

w stosunku do: 

1) wymagan okreslonych w podstawie programowej ksztalcenia w zawodach 

szkolnictwa artystycznego oraz wymagan edukacyjnych wynikaj~cych z 

realizowanych w szkole artystycznej program6w nauczania; 

2) w przypadku szkoly artystycznej realizuj~cej ksztalcenie og6lne- takZe wymagan 

okreslonych w podstawie programowej ksztalcenia og6lnego oraz wymagan 

edukacyjnych wynikaj~cych z realizowanych w szkole artystycznej program6w 

nauczanta. 



-50-

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcy 

oddzialu, nauczycieli oraz uczni6w danego oddzialu stopnia respektowania przez ucznia 

zasad wsp6lzycia spolecznego i norm etycznych oraz obowi'!Zk6w okreslonych w 

statucie szkoly. 

5. Do oceniania osillgnil(c edukacyjnych i zachowania ucznia szkoly artystycznej 

stosuje siy odpowiednio przepisy art. 44b ust. 5-7. 

6. Nauczyciele na poczlltku ka:ldego roku szkolnego informujll uczni6w oraz ich 

rodzic6w, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - uczni6w, o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbl(dnych do otrzymania przez uczma 

poszczeg6lnych sr6drocznych i rocznych, a w artystycznej szkole policealnej i 

pomaturalnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajyc edukacyjnych, 

wynikajllcych z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osillgniyc edukacyjnych uczni6w; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyzszej niz przewidywana rocznej, a w artystycznej 

szkole policealnej i pomaturalnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajyc 

edukacyjnych, z wyjlltkiem zaji(C edukacyjnych, z kt6rych odpowiednio roczna lub 

semestralna ocena klasyfikacyjna jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego. 

7. Wychowawca oddzialu szkoly artystycznej realizujllcej ksztalcenie og6lne na 

poczlltku ka:ldego roku szkolnego informuje uczni6w oraz ich rodzic6w o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyzszej niz przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

3) konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowill-Zkowych zajyc edukacyjnych artystycznych. 

8. Na poczlltku ka:ldego roku szkolnego dyrektor szkoly artystycznej realizujllcej 

wylllcznie ksztalcenie artystyczne informuje uczni6w oraz ich rodzic6w, a w przypadku 

szkoly artystycznej policealnej i pomaturalnej- uczni6w, o konsekwencjach otrzymania 

negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowill-Zkowych zajl(c edukacyjnych 

artystycznych. 

9. Szczeg6lowe warunki spos6b oceniania wewnlltrzszkolnego okresla statut 

szkoly artystycznej. 

Art. 44ze. 1. Uczen szkoly artystycznej podlega klasyfikacji: 
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1) sr6drocznej i roczneJ, a w artystycznej szkole policealnej 1 pomaturalnej -

semestralnej; 

2) koncowej. 

2. Klasyfikacja sr6droczna polega na okresowym podsumowaniu osiCigniyc 

edukacyjnych ucznia z zajyc edukacyjnych, a w szkole artystycznej realizuj'lcej 

ksztalcenie og6lne - r6wniez zachowania ucznia, oraz ustaleniu odpowiednio 

sr6drocznych ocen klasyfikacyjnych z zajyc edukacyjnych i sr6drocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikacjy sr6droczn'l przeprowadza siy co najmniej raz 

w ciCigu roku szkolnego, w terminie okreslonym w statucie szkoly artystycznej. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osi'!gniyc edukacyjnych ucznia z 

zajyc edukacyjnych, a w szkole artystycznej realizuj'lcej ksztalcenie og6lne - r6wniez 

zachowania ucznia, w danym roku szkolnym oraz ustaleniu odpowiednio rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajyc edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z 

tym ze w przypadku szkoly artystycznej realizuj'lcej ksztalcenie og6lne w zakresie klas 

1-111 szkoly podstawowej ustala siy: 

1) jedni:! roczn'l oceny klasyfikacyjn'l z obowii:!zkowych zajyc edukacyjnych 

og6lnoksztalci:!cych, 

2) jedni:! roczn'l oceny klasyfikacyjn'l z dodatkowych zajyc edukacyjnych 

og6lnoksztalci:!cych oraz 

3) roczne oceny klasyfikacyjne z poszczeg6lnych zajyc edukacyjnych artystycznych, 

wedlug skali i w formie okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

44zq. 

4. Klasyfikacja semestralna w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej 

polega na podsumowaniu osi'!gniyc edukacyjnych ucznia z zajyc edukacyjnych w 

danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajyc. 

5. Na klasyfikacjy koncow'l skladaj'l siy: 

1) roczne, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - semestralne, oceny 

klasyfikacyjne z zajyc edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo 

najwyzszej lub semestrze programowo najwyzszym, oraz 

2) roczne, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - semestralne, oceny 

klasyfikacyjne z zajyc edukacyjnych, kt6rych realizacja zakonczyla siy 

odpowiednio w klasach programowo nizszych lub semestrach programowo 

nizszych w szkole artystycznej danego typu, oraz 
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3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyzszej - w przypadku szkoly artystycznej realizuj(!cej ksztalcenie og6lne. 

6. Klasyfikacj~ koncow(! przeprowadza si~ w klasie programowo najwyzszej 

szkoly artystycznej danego typu, a w artystycznej szkole policealnej i pornaturalnej -

sernestrze programowo najwyzszyrn. 

7. Oceny klasyfikacyjne z zaj~c edukacyjnych me rnaJ(! wplywu na ocen~ 

klasyfikacyjn(! zachowania. 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie rna wplywu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zaj~c edukacyjnych; 

2) prornocj~ do klasy programowo wyzszej lub ukonczenie szkoly. 

Art. 44zf. 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, 

nauczyciele prowadz(!cy poszczeg6lne zaj~cia edukacyjne oraz wychowawca oddzialu 

informuj(! ucznia i jego rodzic6w o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zaj~c edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania, w terminie i formie okreslonych w statucie szkoly artystycznej. 

2. W artystycznej szkole policealnej i pornaturalnej przed sernestralnym 

klasyfikacyjnyrn zebraniern rady pedagogicznej nauczyciele prowadz(!cy poszczeg6lne 

zaj~cia edukacyjne informuj(! ucznia o przewidywanych dla niego sernestralnych 

ocenach klasyfikacyjnych z zaj~c edukacyjnych, w terminie i formie okreslonych w 

statucie szkoly artystycznej. 

Art.44zg. 1. Sr6droczne i roczne, a w artystycznej szkole policealnej i 

pornaturalnej - sernestralne, oceny klasyfikacyjne z zaj~c edukacyjnych ustalaj(! 

nauczyciele prowadz(!cy poszczeg6lne zaj~cia, z wyj(!tkiern zaj~c edukacyjnych z 

kt6rych ocena jest ustalana w trybie egzarninu prornocyjnego. 

2. Z wybranych zajyc edukacyjnych artystycznych, okreslonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 44zq, roczna ocena k1asyfikacyjna jest ustalana w trybie 

egzaminu prornocyjnego, kt6ry rna na celu sprawdzenie wiedzy i umiejytnosci ucznia w 

zakresie tych zajt(c. 

3. Przy ustalaniu oceny z egzammu prornocyJnego uwzglydnia Sit( jakosc 

wykonania artystycznego oraz wysilek wkladany przez ucznia w wywi(!zywanie sitt z 

obowi(!Zk6w wynikaj(!cych ze specyfiki zajyc edukacyjnych artystycznych. 
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4. Egzamin promocyjny przeprowadza komisja powolana przez dyrektora szkoly. 

5. Terminy egzamin6w promocyjnych wyznacza dyrektor szkoly. 

6. Uczen, kt6ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst~pil do egzammu 

promocyjnego w wyznaczonym terminie, moi:e przys~pi6 do tego egzammu w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoly, do konca danego roku 

szkolnego. 

7. W przypadkach losowych lub zdrowotnych rada pedagogiczna moi:e zwolni6 

ucznia z egzaminu promocyjnego. W takim przypadku roczn~ ocentt klasyfikacyjn~ 

ustala nauczyciel prowadz~cy dane zajttcia edukacyjne artystyczne. 

8. Sr6droczn~ i roczn~ ocentt klasyfikacyjn~ zachowania ustala wychowawca 

oddzialu po zasit(gnittciu opinii nauczycieli, uczni6w danego oddzialu oraz ocenianego 

uczma. 

9. Termin ustalenia ocen, o kt6rych mowa w ust. 1 8, okresla statut szkoly 

artystycznej. 

10. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1, 7 i 8 s~ ostateczne, z zastrzei:eniem art. 44zk i 

art. 44n. 

11. Oceny usta1one zgodnie z ust. 2 s~ ostateczne, z zastrzei:eniem art. 44n. 

Art. 44zh. Laureat og6lnopolskiego konkursu, przesluchania lub przegl~du w 

zakresie przedmiot6w artystycznych, kt6rych organizatorem jest minister wlaSciwy do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, 

utworzona na podstawie art. 32a ust. 1, otrzymuje odpowiednio z danych zajt(6 

edukacyjnych artystycznych najwyzsz~ pozytywn~ roczn~ ocentt klasyfikacyjn~, a w 

przypadku artystycznej szkoly policealnej i pomaturalnej - najwyzsz~ pozytywn~ 

semestraln~ ocentt klasyfikacyjn~, ustalon~ wedlug skali okreslonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 44zq. W przypadku zajt(6 edukacyjnych artystycznych, z 

kt6rych ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego, laureat jest jednoczesnie 

zwolniony z tego egzaminu. 

Art. 44zi. Dyrektor szkoly artystycznej moi:e zwolni6 ucznia z realizacji niekt6rych 

obowi~owych zajt(6 edukacyjnych ze wzglt(du na stan zdrowia, posiadane 

kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe lub zrealizowanie danych obowi~kowych 
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zajyc edukacyjnych na wczesniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach okreslonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq. 

Art. 44zj. 1. Do szk6l artystycznych stosuje siy odpowiednio przepisy art. 44c, art. 

44e,art.44k,art.44liart.44n. 

2. Do szk6l artystycznych realizuj'lcych ksztalcenie og6lne, w zakresie zajyc 

edukacyjnych og6lnoksztalc'lcych, stosuje siy odpowiednio przepisy art. 44i i art. 44j. 

3. Do szk6l artystycznych realizuj'lcych ksztalcenie og6lne w zakresie gimnazjum 

stosuje siy odpowiednio przepisy art. 44p. 

Art. 44zk. 1. Uczen, kt6ry w wyniku klasyfikacji rocznej, a w artystycznej szkole 

policealnej i pomaturalnej - semestralnej, otrzymal negatywn'l oceny klasyfikacyjn'l, o 

kt6rej mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq, z jednego albo dw6ch 

obowi¥kowych zajyc edukacyjnych, moze przyst'lpic do egzaminu poprawkowego z 

tych zajyc. 

2. Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza siy w przypadku uzyskania przez 

ucznia negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajyc edukacyjnych, z kt6rych ocena jest 

ustalana w trybie egzaminu promocyjnego. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powolana przez dyrektora szkoly 

artystycznej do konca danego roku szkolnego, a w przypadku artystycznej szkoly 

policealnej i pomaturalnej - do konca danego semestru. 

4. Uczen, kt6ry z przyczyn usprawiedliwionych me przyst'lpil do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, moze przyst'lpic do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoly artystycznej nie p6zniej niz do konca 

wrzesnia, a w przypadku artystycznej szkoly policealnej i pomaturalnej, w kt6rej zajycia 

dydaktyczno-wychowawcze koncz'l siy w styczniu - nie p6zniej niz do konca marca. 

5. Roczna, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej- semestralna, ocena 

klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 

z zastrzezeniem art. 44n ust. 7. 

6. Uczen, kt6ry nie zdal egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyzszej, a w artystycznej szkole policealnej i pomaturalnej - na 

semestr programowo wyzszy, z zastrzezeniem ust. 7. 
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7. Rada pedagogiczna szkoly artystycznej realizuj~cej ksztalcenie og6lne, 

uwzglydniaj~c mozliwosci edukacyjne ucznia, moze jeden raz w ci~gu cyklu ksztalcenia 

w danym typie szkoly artystycznej promowac do klasy programowo wyzszej ucznia, 

kt6ry nie zdal egzaminu poprawkowego z jednych obowi~owych zajyc edukacyjnych 

og6lnoksztalc~cych, pod warunkiem ze te zajycia s~ realizowane w klasie programowo 

wyzszej. 

8. Uczen, kt6ry me otrzymal promocji do klasy programowo wyzszej, a w 

przypadku artystycznej szkoly policealnej i pomaturalnej - na semestr programowo 

wyzszy, podlega skresleniu z listy uczni6w, z zastrzezeniem art. 39 ust. 2a, chyba ze 

rada pedagogiczna wyrazi zgody na powtarzanie danej klasy, a w przypadku 

artystycznej szkoly policealnej i pomaturalnej - danego semestru, bior~c pod uwagy 

dotychczasowe osi~gniycia ucznia. 

9. W ci~gu cyklu ksztalcenia w danym typie szkoly artystycznej uczen moze 

powtarzac dan~ klasy, a w przypadku artystycznej szkoly policealnej i pomaturalnej -

dany semestr, tylko jeden raz. 

10. W przypadku szkoly artystycznej realizuj~cej wyl~cznie ksztalcenie 

artystyczne, rada pedagogiczna moze wyrazic zgody na realizowanie obowi~owych 

zajyc edukacyjnych z zakresu danej klasy w ci~gu dw6ch kolejnych lat, bior~c pod 

uwagy dotychczasowe osi~gniycia ucznia. 

Art. 44zl. 1. Uczen szkoly artystycznej realizuj~cej ksztalcenie og6lne w zakresie 

szkoly podstawowej otrzymuje promocjy do klasy programowo wyzszej, jezeli: 

1) ze wszystkich obowi~owych zajyc edukacyjnych otrzymal pozytywne roczne 

oceny klasyfikacyjne, o kt6rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

44zq, z zastrzezeniem art. 44zk ust. 5, oraz 

2) przyst~pil do sprawdzianu lub zostal zwolniony z obowi~u przys~pienia do 

sprawdzianu 1ub jego czysci na podstawie art. 44zw i art. 44zz ust. 2 - w 

przypadku ucznia klasy, kt6rej zakres nauczania odpowiada klasie VI szkoly 

podstawowej. 

2. Uczen szkoly artystycznej realizuj~cej k44sztalcenie og6lne w zakresie 

gimnazjum i liceum og6lnoksztalc~cego otrzymuje promocjy do klasy programowo 

wyzszej, jezeli: 
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1) ze wszystkich obowi~kowych zaj~c edukacyjnych otrzymal pozytywne roczne 

oceny klasyfikacyjne, o kt6rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

44zq, z zastrzezeniem art. 44zk ust. 5, oraz 

2) przysll!pil do egzaminu gimnazjalnego lub zostal zwolniony z obowi~ku 

przystl:!pienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego cz~sci, na podstawie art. 44zw i 

art. 44zz ust. 2 - w przypadku ucznia klasy, w kt6rej zakres nauczania odpowiada 

klasie III gimnazjum. 

3. Uczen szkoly artystycznej realizujl:!cej wyll:!cznie ksztalcenie artystyczne 

otrzymuje promocj~ do klasy programowo wyzszej, a w przypadku artystycznej szkoly 

policealnej i pomaturalnej - na semestr programowo wyzszy, jezeli ze wszystkich 

obowi~owych zaj~c edukacyjnych artystycznych odpowiednio w danej klasie lub 

danym semestrze, otrzymal pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, o kt6rych mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 44zq. 

Art. 44zm. Uczen konczy szkol~ artystycznl:!, jezeli w wyniku klasyfikacji 

koncowej otrzymal ze wszystkich obowi~kowych zaj~c edukacyjnych pozytywne 

koncowe oceny klasyfikacyjne, o kt6rych mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 44zq, a w przypadku szkoly artystycznej, w kt6rej jest przeprowadzany egzamin 

dyplomowy- ponadto zdal ten egzamin. 

Art. 44zn. 1. Egzamin dyplomowy jest form~:! komisyjnej oceny poziomu 

przygotowania zawodowego uczni6w. W szkole artystycznej dajl:!cej wyksztalcenie w 

zawodach artystycznych w klasie programowo najwyzszej, a w przypadku artystycznej 

szkoly policealnej lub pomaturalnej - w semestrze programowo najwyzszym, 

przeprowadza si~ egzamin dyplomowy. 

2. Egzamin dyplomowy sklada si~ z cz~sci praktycznej i cz~sci teoretycznej. 

3. Do egzammu dyplomowego moze przysll!pic uczen, kt6ry w wyniku 

klasyfikacji koncowej otrzymal pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich 

obowi~owych zaj~c edukacyjnych przewidzianych dla danego typu szkoly 

artystycznej. 

4. Do ucznia, kt6ry w wyniku klasyfikacji koncowej nie otrzymal ze wszystkich 

obowi~owych zaj~c edukacyjnych pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, art. 44zk ust. 

8 stosuje si~ odpowiednio. 
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5. Egzamin dyplomowy przeprowadza pailstwowa komisja egzaminacyjna. 

6. Pailstwow'l komisj~ egzaminacyjn£! powoluje dyrektor specjalistycznej 

jednostki nadzoru, utworzonej na podstawie art. 32a ust. 1, na wniosek dyrektora szkoly 

artystycznej, zlozony nie p6zniej niz na 30 dni przed terminem przeprowadzenia 

egzaminu dyplomowego. Dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru wyznacza 

przewodnicz£lcego komisji sposr6d nauczycieli zajmuj£!cych stanowiska kierownicze w 

danej szkole, nie p6:lniej niz na 21 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu 

dyplomowego, upowa.zniaj£!C przewodnicz£lcego do powolania, w terminie 14 dni, 

pozostalych czlonk6w komisji. 

7. Termin przeprowadzenia poszczeg6lnych cz~sci egzaminu dyplomowego 

wyznacza dyrektor szkoly w terminach niekoliduj£!cych ze zdawanymi przez uczni6w 

egzaminami w zakresie egzaminu maturalnego. 

8. Laureat olimpiady artystycznej oraz laureat konkursu, kt6rych organizatorem 

jest minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub 

specjalistyczna jednostka nadzoru, utworzona na podstawie art. 32a ust. 1, jest 

zwolniony z cz~sci teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, kt6ry obejmowala 

olimpiada lub konkurs. Zwolnienie jest r6wnoznaczne z uzyskaniem najwyzszej 

pozytywnej oceny z tej cz~sci egzaminu. 

9. Uczeil zdal egzamin dyplomowy, jezeli z poszczeg6lnych cz~sci otrzymal 

pozytywne oceny okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq. 

10. Uczniowie niepelnosprawni przyst~puj£! do egzaminu dyplomowego w 

powszechnie obowi£!ZUj£!cym terminie. W uzasadnionych przypadkach przewodnicz£!CY 

pailstwowej komisji egzaminacyjnej zezwala na przeprowadzenie cz~sci teoretycznej 

lub cz~sci praktycznej egzaminu dyplomowego w wydzielonej sali lub w domu ucznia, 

ustalaj£lc warunki i spos6b przeprowadzenia egzaminu odpowiednie do mozliwosci 

uczma. 

Art. 44zo. 1. Uczeil, kt6ry z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przyst'!pil do 

egzaminu dyplomowego albo przerwal egzamin dyplomowy w cz~sci praktycznej lub 

cz~sci teoretycznej podlega skresleniu z listy zdaj£!cych. Ponowne przyst'!pienie do 

egzaminu dyplomowego moze nast£!pic w trybie egzaminu ekstemistycznego. 

2. Uczeil, kt6ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst£!pil do egzammu 

dyplomowego albo przerwal egzamin dyplomowy, moze do niego przyst£!pic w 
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dodatkowym terminie, ustalonym przez przewodnicz£!cego panstwowej komisji 

egzaminacyjnej, nie p6zniej niz do dnia 30 wrzesnia danego roku. 

3. Uczen, kt6ry nie zdal egzaminu dyplomowego w calosci albo w czttsci 

teoretycznej lub czttsci praktycznej lub, moze przyst£!pic do egzaminu poprawkowego 

odpowiednio z calosci lub danej czysci egzaminu dyplomowego, w terminie ustalonym 

przez przewodnicz£!cego panstwowej komisji egzaminacyjnej, nie p6zniej niz do dnia 30 

wrzesnia danego roku. 

4. Uczen, kt6ry nie zdal egzaminu poprawkowego, o kt6rym mowa w ust. 3, lub 

nie przyst£!pil do egzaminu dyplomowego lub jego czttsci w dodatkowym terminie, 

moze przyst£!pic do egzaminu dyplomowego wyl£!cznie w trybie egzaminu 

ekstemistycznego. 

Art. 44zp. 1. Przewodnicz£!CY panstwowej komisji egzaminacyjnej, w przypadku 

stwierdzenia naruszema przepis6w dotycz£!cych przeprowadzania egzammu 

dyplomowego, moze zawiesic egzamin dyplomowy, powiadamiaj£!c o tym ministra 

wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

2. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 1, minister wlasciwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego powoluje komisjy w celu wyjasnienia okolicznosci 

zdarzen i ustalenia odpowiedzialnosci uczni6w oraz czlonk6w panstwowej komisji 

egzaminacyjnej. Na podstawie ustalen komisji minister wlasciwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego zarz£!dza kontynuacj(( egzaminu dyplomowego albo 

uniewamia egzamin dyplomowy i zarz£!dza jego ponowne przeprowadzenie. 

Uniewa2:nienie egzaminu dyplomowego moze nast£!pic zar6wno w stosunku do 

wszystkich, jak i poszczeg6lnych uczni6w. 

3. Termin ponownego egzaminu dyplomowego, o kt6rym mowa w ust. 2, ustala 

dyrektor szkoly w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 

4. Kwestie spome mi<rdzy uczmem a komisj£! egzammacyJn£!, wynikaj£!ce ze 

stosowania przepis6w dotycz£!cych przeprowadzania egzaminu dyplomowego, 

rozstrzyga minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Art. 44zq. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw oswiaty i wychowania, okresli, w 
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drodze rozporz~dzenia, szczeg6lowe warunki i spos6b oceniania, klasyfikowania 

promowania uczni6w w publicznych szkolach artystycznych, w tym: 

1) podstaw~ i zakres dostosowania metod i form pracy do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwosci psychofizycznych ucznia, z 

uwzgl~dnieniem wysilku wkladanego przez ucznia w wywi~ywanie s1~ z 

obowi~k6w zwi~anych z realizacj~ poszczeg6lnych zaj~c edukacyjnych; 

2) rodzaje obowi~kowych zaj~c edukacyjnych, z kt6rych realizacji uczen moze bye 

zwolniony, przypadki, w kt6rych to zwolnienie moze nas~pic, rodzaje 

dokument6w b~d~cych podstaw~ zwolnienia oraz tryb i okres zwolnienia, 

uwzgl~dniaj~c indywidualne mozliwosci psychofizyczne ucznia, specyfik~ danych 

zaj~c edukacyjnych oraz celowosc realizacji przez ucznia niekt6rych tresci 

nauczania; 

3) skal~ i form~ ocen z zaj~c edukacyjnych ze wskazaniem, kt6re z ocen wedlug tych 

skal uznaje si~ za oceny pozytywne i negatywne, oraz skal~ rocznej i koncowej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, z uwzgl~dnieniem obszar6w, kt6re bierze si~ 

pod uwag~ przy ocenianiu zachowania oraz koniecznosci zapewnienia jednolitego 

systemu oceniania ucznia; 

4) zaj~cia edukacyjne artystyczne, z kt6rych uczen otrzymuje ocen~ w trybie 

egzaminu promocyjnego; 

5) tryb i form~ przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i 

promocyJnego z zaj~c edukacyjnych artystycznych, sklad komisji 

egzaminacyjnych, z uwzgl~dnieniem koniecznosci zapewnienia prawidlowosci 

przeprowadzania tych egzamin6w oraz udokumentowania ich przebiegu; 

6) sklad komisji, o kt6rej mowa wart. 44n, obowi~ek sporz~dzenia protokolu z prac 

tej komisji, z uwzgl~dnieniem mozliwosci zwolnienia nauczyciela prowadz~cego 

zaj~cia edukacyjne, z kt6rych b~dzie przeprowadzany sprawdzian wiadomosci i 

umiej~tnosci, z udzialu w pracy tej komisji oraz informacji, jakie powinien 

zawierac protok6l z prac tej komisji; 

7) warunki promocji ucznia do klasy programowo wyzszej lub ukonczenia szkoly z 

wyr6mieniem, z uwzgl~dnieniem rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj~c 

edukacyjnych, kt6re wlicza si~ do sredniej ocen, a w przypadku szkoly artystycznej 

realizuj~cej takZe ksztalcenie og6lne- oceny zachowania; 
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8) tryb i zakres przeprowadzania egzaminu dyplomowego, a takZe sklad komisji 

egzaminacyjnej, z uwzglt(dnieniem koniecznosci zapewnienia prawidlowego 

przeprowadzenia tego egzaminu oraz udokumentowania jego przebiegu; 

9) warunki i tryb wyra.Zania przez radt( pedagogiczn~ zgody na powtarzanie przez 

ucznia klasy lub realizowanie obowi~kowych zajt(c edukacyjnych okreslonych w 

szkolnym planie nauczania danej klasy w ci~gu dw6ch kolejnych lat. 

Art. 44zr. 1. Przepis6w rozdzialu 3a me stosuje Sit( do dzieci i mlodziezy 

z uposledzeniem umyslowym w stopniu glt(bokim. 

Rozdzial3b 

Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzaj~cy 

kwalifikacje w zawodzie 

Art. 44zs. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny s~ przeprowadzane na podstawie 

wymagan okreslonych w podstawie programowej ksztalcenia og6lnego oraz sprawdzaj~, 

w jakim stopniu uczeillub sluchacz spelnia te wymagania. 

Art. 44zt. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny s~ przeprowadzane: 

1) w terminie gl6wnym: 

a) w szkolach dla dzieci i mlodziezy oraz w szkolach dla doroslych, w kt6rych 

nauka koilczy sit( w semestrze wiosennym - w kwietniu, 

b) w szkolach dla doroslych, w kt6rych nauka koilczy sit( w semestrze jesiennym 

- w styczniu oraz 

2) w terminie dodatkowym: 

a) w szkolach dla dzieci i mlodziezy oraz w szkolach dla doroslych, w kt6rych 

nauka koilczy sit( w semestrze wiosennym - w czerwcu, 

b) w szkolach dla doroslych, w kt6rych nauka koilczy sit( w semestrze jesiennym 

-wkwietniu 

- zgodnie z harmonogramem ustalonym w komunikacie, o kt6rym mowa w art. 9a ust. 2 

pkt 1 0 lit. a tiret pierwsze. 
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Art. 44zu. 1. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny S(! przeprowadzane w formie 

pisemnej. 

2. Sprawdzian sklada si~ z dw6ch cz~sci i obejmuje: 

1) w cz~sci pierwszej - wiadomosci i umiej~tnosci z j~zyka polski ego oraz 

z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomosci i umiej~tnosci z tych 

przedmiot6w w zadaniach osadzonych w kontekscie historycznym lub 

przyrodniczym; 

2) w cz~sci drugiej - wiadomosci i umiej~tnosci z j~zyka obcego nowoZytnego. 

3. Egzamin gimnazjalny sklada si~ z trzech cz~sci i obejmuje: 

1) w cz~sci pierwszej - humanistycznej - wiadomosci i umiej~tnosci z zakresu j~zyka 

polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o spoleczeilstwie; 

2) w cz~sci drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomosci i umiej~tnosci 

z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiot6w przyrodniczych: biologii, 

chemii, fizyki i geografii; 

3) w cz~tsci trzeciej - wiadomosci i umiej~tnosci z zakresu j~tzyka obcego 

nowozytnego. 

4. Do cz~sci drugiej sprawdzianu i cz~sci trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeil 

lub sluchacz przyst~puje z tego j~zyka obcego nowozytnego, kt6rego uczy si~ w szkole 

w ramach obowi'!Zkowych zaj~c edukacyjnych. 

5. Cz~sc trzecia egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana na poziomie 

podstawowym i na poziomie rozszerzonym. 

6. Uczeil lub sluchacz, kt6ry przyst~puje do cz~sci trzeciej egzammu 

gimnazjalnego z j~zyka obcego nowozytnego, kt6rego nauk~ na podbudowie wymagail 

okreslonych w podstawie programowej ksztalcenia og6lnego dla II etapu edukacyjnego 

kontynuowal w gimnazjum, przyst~puje do egzaminu z tego j~zyka na poziomie 

podstawowym i na poziomie rozszerzonym, z zastrzezeniem art. 44zw ust. 3. 

7. Uczeil lub sluchacz, kt6ry przyst~puje do cz~sci trzeciej egzaminu 

gimnazjalnego z j~zyka obcego nowozytnego innego niz j~zyk obey nowoZytny, 

o kt6rym mowa w ust. 6, przyst~puje do egzammu z tego j~zyka na pozwmte 

podstawowym oraz moze przyst(!pic do egzammu z tego j~zyka na poziomie 

rozszerzonym, na wniosek rodzic6w ucznia lub na wniosek sluchacza. 
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Art. 44zv. 1. Uczen szkoly lub oddzialu, w kt6rym zajycia edukacyjne s~ 

prowadzone w jyzyku mniejszosci narodowej, jyzyku mniejszosci etnicznej lub jyzyku 

regionalnym, przyst((puje do czysci pierwszej sprawdzianu oraz cz~sci pierwszej lub 

drugiej egzaminu gimnazjalnego w j~zyku polskim a1bo w j~zyku danej mniejszosci 

narodowej, jyzyku danej mniejszosci etnicznej lub jyzyku regionalnym. 

2. W j~zyku danej mniejszosci narodowej, j~zyku danej mniejszosci etnicznej lub 

j ~zyku regionalnym jest przeprowadzana: 

1) w przypadku sprawdzianu- CZ((SC pierwsza obejmuj~ca wiadomosci i umiej((tnosci 

z matematyki; 

2) w przypadku egzaminu gimnazjalnego- CZ((SC pierwsza obejmuj~ca wiadomosci 

i umiej~tnosci z zakresu historii i wiedzy o spoleczenstwie oraz cz~sc druga. 

Art. 44zw. 1. Uczen posiadaj~cy orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego 

wydane ze wzgl~du na uposledzenie umyslowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

lub niepelnosprawnosci sprz~zone, gdy jedn~ z niepelnosprawnosci jest uposledzenie 

umyslowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przyst((puje do sprawdzianu 

i egzaminu gimnazjalnego. 

2. Uczen posiadaj~cy orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze 

wzgl((du na niepelnosprawnosci sprz~zone, inne niz wymienione w ust. 1, moze bye 

zwolniony przez dyrektora okr((gowej komisji egzaminacyjnej z obowi~ku 

przys~pienia do sprawdzianu lub jego cz~sci oraz z obowi~u przyst~pienia do 

egzaminu gimnazjalnego lub jego czysci, na wniosek rodzic6w pozytywnie 

zaopiniowany przez dyrektora szkoly. 

3. Uczen posiadaj~cy orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze 

wzgl~du na uposledzenie umyslowe w stopniu lekkim, kt6ry przyst((puje do cz~sci 

trzeciej egzaminu gimnazjalnego z j~zyka obcego nowozytnego, kt6rego nauk~ na 

podbudowie wymagan okreslonych w podstawie programowej ksztalcenia og6lnego dla 

II etapu edukacyjnego kontynuowal w gimnazjum, jest zwolniony z obowi~ku 

przyst~pienia do egzaminu z tego j~zyka na poziomie rozszerzonym. Uczen ten moze 

przyst~pic do egzaminu z tego j~zyka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodzic6w. 

Art. 44zx. 1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, 

o kt6rym mowa wart. 44zzzw, oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasi((gu 
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wojew6dzkim lub ponadwojew6dzkim, przeprowadzanego zgodnie z przeptsann 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, organizowanego z zakresu jednego 

z przedmiot6w obj((tych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, jest zwolniony: 

1) w przypadku ucznia lub sluchacza szkoly podstawowej lub ucznia szkoly 

artystycznej realizuj~cej ksztalcenie og6lne w zakresie szkoly podstawowej -

z odpowiedniej cz((sci sprawdzianu; 

2) w przypadku ucznia lub sluchacza gimnazjum lub uczma szkoly artystycznej 

realizuj~cej ksztalcenie og6lne w zakresie gimnazjum - z danego zakresu 

odpowiedniej cz((sci egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku jyzyka obcego 

nowozytnego - z cz((sci trzeciej tego egzaminu. 

2. Zwolnienie, o kt6rym mow a w ust. 1, nast((puje na podstawie zaswiadczenia 

stwierdzaj~cego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub sluchacza szkoly podstawowej 

lub ucznia szkoly artystycznej realizuj~cej ksztalcenie og6lne w zakresie szkoly 

podstawowej albo ucznia lub sluchacza gimnazjum lub ucznia szkoly artystycznej 

realizuj~cej ksztalcenie og6lne w zakresie gimnazjum tytulu laureata lub finalisty. 

Zaswiadczenie przedklada si(( przewodnicz~cemu zespolu egzaminacyjnego, o kt6rym 

mowa w art. 44zzs ust. 3. 

3. Zwolnienie, o kt6rym mowa w ust. 1, z odpowiedniej cz((sci sprawdzianu albo 

z danego zakresu cz((sci pierwszej lub z danego zakresu cz((sci drugiej egzaminu 

gimnazjalnego jest r6wnoznaczne z uzyskaniem z danej cz((sci sprawdzianu albo danego 

zakresu odpowiedniej cz((sci egzaminu gimnazjalnego najwyzszego wyniku. 

4. Zwolnienie, o kt6rym mowa w ust. 1, z CZ((SCi trzeciej egzaminu gimnazjalnego 

jest r6wnoznaczne z uzyskaniem z tej CZ((sci egzaminu gimnazjalnego najwyzszego 

wyniku na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. 

5. w przypadku gdy uczen lub sluchacz uzyskal tytul laureata lub finalisty, 

o kt6rych mowa w ust. 1, z innego j((zyka obcego nowozytnego niz ten, kt6ry zostal 

zadeklarowany odpowiednio w cz((sci drugiej sprawdzianu albo w CZ((SCi trzeciej 

egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoly, na wniosek rodzic6w ucznia lub na wniosek 

sluchacza, zlozony nie p6:lniej niz na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu lub 

egzaminu gimnazjalnego, informuje okr((gow~ komisj(( egzaminacyjn~ o zmianie j((zyka 

obcego nowozytnego, jezeli j((zyka tego uczen lub sluchacz uczy si(( w ramach 

obowi~owych zaj€(6 edukacyjnych. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si(( odpowiednio. 
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Art. 44zy. 1. Rodzice ucznia lub sluchacz skladaj'l dyrektorowi szkoly, nie p6:lniej 

niz do dnia 30 wrzesnia roku szkolnego, w kt6rym jest przeprowadzany sprawdzian 

i egzamin gimnazjalny, pisemn'l deklaracjy: 

1) wskazuj!lC!ljyzyk obey nowozytny, z kt6rego uczeit lub sluchacz przyst!lpi do: 

a) czysci drugiej sprawdzianu - w przypadku gdy uczeit lub sluchacz szkoly 

podstawowej lub uczeit szkoly artystycznej realizuj'lcej ksztalcenie og6lne 

w zakresie szkoly podstawowej uczy siy wiycej niz jednego jyzyka obcego 

nowoZytnego w ramach obowi!lZkowych zajyc edukacyjnych, 

b) czysci trzeciej egzaminu gimnazjalnego; 

2) informuj!lC!l o zamiarze przyst!lpienia do czysci trzeciej egzaminu gimnazjalnego 

na poziomie rozszerzonym - w przypadku, o kt6rym mowa w art. 44zu ust. 7 

i art. 44zw ust. 3; 

3) informuj!lC!l o zamiarze przyst!lpienia do czysci pierwszej sprawdzianu albo czysci 

pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego, o kt6rych mowa w art. 44zv ust. 2, 

w jyzyku danej mniejszosci narodowej, mniejszosci etnicznej lub jyzyku 

regionalnym. 

2. Rodzice ucznia lub sluchacz mog'l zlozyc dyrektorowi szkoly, nie p6zniej niz na 

3 miesi!lce przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, z zastrzezeniem 

art. 44zx ust. 5, pisemn'l informacjy o: 

1) zmianie jyzyka obcego nowozytnego wskazanego w deklaracji; 

2) rezygnacji z przyst!lpienia do czysci trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym - w przypadku, o kt6rym mow a w art. 44zu ust. 7 i art. 44zw ust. 3; 

3) rezygnacji z przyst!lpienia do czysci pierwszej sprawdzianu albo czysci pierwszej 

lub drugiej egzaminu gimnazjalnego, o kt6rych mowa wart. 44zv ust. 2, w jyzyku 

danej mniejszosci narodowej, mniejszosci etnicznej lub w jyzyku regionalnym. 

3. W przypadku niezlozenia informacji o rezygnacji, o kt6rej mowa w ust. 2 pkt 2, 

i nieprzyst!lpienia do czysci trzeciej egzammu gimnazjalnego na pozwmte 

rozszerzonym, uczeit lub sluchacz otrzymuje z czysci trzeciej egzaminu gimnazjalnego 

na poziomie rozszerzonym wynik ,0%". 

Art. 44zz. 1. Uczeit lub sluchacz, kt6ry z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 
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1) me przyst~pil do sprawdzianu lub danej cz<rsci sprawdzianu albo egzammu 

gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej cz<rsci egzaminu 

gimnazja1nego w terminie glOwnym, albo 

2) przerwal dan~ cz<rsc sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej 

cz<rsci egzaminu gimnazjalnego 

przyst<rpuje do sprawdzianu lub danej cz<rsci sprawdzianu albo egzammu 

gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej cz<rsci egzaminu 

gimnazjalnego w terminie dodatkowym ustalonym w komunikacie, , w szkole, kt6rej 

jest uczniem lub sluchaczem. 

2. W szczeg6lnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemozliwiaj~cych 

przyst~pienie do sprawdzianu lub danej cz<rsci sprawdzianu albo egzammu 

gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej cz<rsci egzammu 

gimnazjalnego w terminie dodatkowym , dyrektor okr<rgowej komisji egzaminacyjnej, 

na udokumentowany wniosek dyrektora szkoly, moze zwolnic ucznia lub sluchacza 

z obowi~ku przyst~pienia do sprawdzianu lub danej cz<rsci sprawdzianu albo egzaminu 

gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej cz<rsci egzaminu 

gimnazjalnego. Dyrektor szkoly sklada wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub 

ze sluchaczem. 

Art. 44zza. 1. Wyniki sprawdzianu s~ przedstawiane w procentach, a egzammu 

gimnazjalnego- w procentach ina skali centylowej. 

2. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w procentach ustala dyrektor 

okr<rgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punkt6w przyznanych przez 

egzaminator6w sprawdzaj~cych prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu 

karty odpowiedzi - w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych 

narz<rdzi elektronicznych. 

3. Wyniki sprawdzianu obejmuj~: 

1) wynik z cz<rsci pierwszej, z wyszczeg6lnieniem wyniku zj<rzyka polskiego 

i wyniku z matematyki; 

2) wynik Z CZySCi drugiej. 

4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego obejmuj~: 

1) wynik zjyzyka polskiego; 

2) wynik z historii i wiedzy o spoleczenstwie; 
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3) wynik z matematyki; 

4) wynik z przedmiot6w przyrodniczych; 

5) wynik z j((zyka obcego nowozytnego na poziomie podstawowym; 

6) wynik zj((zyka obcego nowozytnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku 

gdy uczen lub sluchacz przystl:!pil do czysci trzeciej egzaminu gimnazjalnego na 

poziomie rozszerzonym, z zastrzezeniem art. 44zy ust. 3. 

5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego na skali centylowej opracowuje Centralna 

Komisja Egzaminacyjna na podstawie wynik6w ustalonych przez dyrektor6w 

okrygowych komisji egzaminacyjnych. 

6. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego Sl:! ostateczne i nie sluzy na nie 

skarga do Sl:!du administracyjnego. 

7. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie wplywajl:! na ukonczenie 

szkoly. 

8. Dyrektor szkoly przekazuje uczniowi lub jego rodzicom albo sluchaczowi: 

1) zaswiadczenie o szczeg6lowych wynikach odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu 

gimnazjalnego, wydane przez dyrektora okr((gowej komisji egzaminacyjnej, wraz 

ze swiadectwem ukonczenia szkoly - w przypadku gdy uczen lub sluchacz spelnil 

warunki okreslone odpowiednio w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1 lub art. 44zl ust. 1 

i 2 albo 

2) informacj(( o szczeg6lowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, 

opracowanl:! przez dyrektora okr((gowej komisji egzaminacyjnej - w przypadku 

gdy uczen lub sluchacz nie spelnil warunk6w okreslonych w art. 44q ust. 1 lub 

art. 44z ust. 1. 

Art. 44zzb. Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagan 

okreslonych w podstawie programowej ksztalcenia og6lnego oraz sprawdza, w jakim 

stopniu absolwent spelnia te wymagania. 

Art. 44zzc. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w cil:!gu roku w 

okresie od maja do wrzesnia w terminie gl6wnym, dodatkowym i poprawkowym, 

zgodnie z komunikatem, o kt6rym mow a w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze. 
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Art. 44zzd. 1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiot6w 

obowi¥kowych oraz przedmiot6w dodatkowych i sklada siy z czysci ustnej oraz 

z czysci pisemnej. 

2. Egzamin maturalny obejmuje nastypuj'lce przedmioty obowi'!Zkowe: 

1) w czysci ustnej: 

a) jyzyk polski, 

b) jyzyk obey nowozytny, 

c) jyzyk mniejszosci narodowej - dla absolwent6w szk6l lub oddzial6w 

z nauczaniemjyzyka danej mniejszosci narodowej; 

2) w czysci pisemnej: 

a) jyzyk polski, 

b) jyzyk obey nowozytny, 

c) matematyka, 

d) jyzyk mniejszosci narodowej - dla absolwent6w szk6l lub oddzial6w 

z nauczaniemjyzyka danej mniejszosci narodowej. 

3. Przedmioty dodatkowe, z kt6rych jest przeprowadzany egzamm maturalny 

w czysci ustnej i w czysci pisemnej, okreslaj'l przepisy wydane na podstawie art. 44zzza. 

4. Absolwent przystypuje do egzammu maturalnego z przedmiot6w 

obowi'!Zkowych oraz do czysci pisemnej egzaminu maturalnego zjednego przedmiotu 

dodatkowego. 

5. Absolwent moze w danym roku przyst'lpic do egzammu maturalnego z me 

wiycej niz piyciu przedmiot6w dodatkowych opr6cz przedmiotu, o kt6rym mowa 

w ust. 4. 

6. W przypadku przedmiot6w dodatkowych, z kt6rych egzamin maturalny jest 

przeprowadzany w czysci ustnej i w czysci pisemnej, absolwent moze przyst'lpic do 

egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w czysci pisemnej albo w czysci pisemnej 

i w czysci ustnej. 

7. Egzamin maturalny zjyzyka obcego nowoZytnego jako przedmiotu 

obowi'!Zkowego jest zdawany w czysci ustnej i w czysci pisemnej z tego samego jyzyka. 

8. Absolwent szkoly lub oddzialu z nauczaniem jyzyka danej mniejszosci 

narodowej nie moze wybrac jyzyka danej mniejszosci narodowej na egzamtme 

maturalnym z jyzyka obcego nowozytnego jako przedmiotu obowi¥kowego. 
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9. W przypadku gdy absolwent wybral na egzaminie maturalnym w ezysei 

pisemnej jako przedmiot dodatkowy ten sam jyzyk obey nowozytny lub ten sam jyzyk 

mniejszosei narodowej, kt6ry zdawal jako przedmiot obowi¢owy, zdaje ten jyzyk 

tylko w ezysci pisemnej, z zastrzei:eniem art. 44zze ust. 3 i 4. 

10. W przypadku gdy absolwent wybral na egzaminie maturalnym jako przedmiot 

dodatkowy jyzyk polski, zdaje ten przedmiot tylko w ezysei pisemnej. 

11. Wyb6r przedmiotu dodatkowego, do kt6rego absolwent przystypuje na 

egzaminie maturalnym, nie jest zalei:ny od typu szkoly, do kt6rej absolwent uezyszezal, 

ani od przedmiot6w, kt6ryeh uezyl siy w tej szkole. 

Art. 44zze. 1. Egzamin maturalny w ezysei pisemnej z przedmiot6w 

obowi¢owyeh jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje 

wymagania okreslone w podstawie programowej ksztalcenia og6lnego dla zakresu 

podstawowego. Dla egzammu maturalnego w ezysei ustnej z przedmiot6w 

obowi¢owyeh nie okresla siy poziomu egzaminu. 

2. Egzamin maturalny w ezysei pisemnej z przedmiot6w dodatkowyeh jest 

przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania okreslone 

w podstawie programowej ksztalcenia og6lnego dla zakresu podstawowego 

i rozszerzonego. Dla egzaminu maturalnego w ezysei ustnej z przedmiot6w 

dodatkowyeh nie okresla siy poziomu egzaminu. 

3. Egzamin maturalny w ezysei pisemnej z j((zyka obeego nowozytnego jako 

przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na: 

1) poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania okreslone w podstawie 

programoweJ ksztaleenia og6lnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego 

albo 

2) poz10m1e dwuj((zyeznym i obejmuje wymaganta okreslone w podstawie 

programowej ksztalcenia og6lnego dla oddzial6w dwujyzyeznyeh. 

4. W przypadku gdy absolwent wybral na egzaminie maturalnym w ezysci 

pisemnej jako przedmiot dodatkowy j((zyk obey nowozytny na poz10m1e 

dwujyzyeznym, o kt6rym mowa w ust. 3 pkt 2, moze przyst'!pic do egzaminu 

maturalnego z tego jyzyka na poziomie dwujyzyeznym r6wniez w ezysei ustnej. 
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Art. 44zzf. 1. Absolwent szkoly lub oddzialu z j((zykiem nauczania mniejszosci 

narodowej, mniejszosci etnicznej lub j((zykiem regionalnym, w kt6rych zaj((cia s~ 

prowadzone w tych j((zykach, oraz absolwent szkoly lub oddzialu dwuj((zycznego, 

w kt6rych j((zyk mniejszosci narodowej, mniejszosci etnicznej lub j((zyk regionalny jest 

drugim j((zykiem nauczania, moze zdawac na egzaminie maturalnym przedmioty 

w j((zyku polskim lub- z wyj~tkiem j((zyka polskiego oraz tresci dotycz~cych historii 

Polski i geografii Polski- w j((zyku danej mniejszosci narodowej, mniejszosci etnicznej 

lub j((zyku regionalnym. 

2. Absolwent szkoly lub oddzialu dwuj((zycznego na egzamm1e maturalnym 

z matematyki, nauczanej w j((zyku obcym b((d~cym drugim j((zykiem nauczania, 

zdawanej jako przedmiot obowiqzkowy, rozwiqzuje w j((zyku polskim zadania 

egzaminacyjne przygotowane dla absolwent6w zdaj~cych egzamin maturalny w j((zyku 

polskim oraz moze rozwiqzac w j((zyku obcym b((d~cym drugim j((zykiem nauczania 

dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym jyzyku. Dodatkowe zadania 

egzaminacyjne obejmuj~ wymagania okreslone w podstawie programowej ksztalcenia 

og6lnego dla zakresu podstawowego. 

3. Absolwent szkoly lub oddzialu dwuj((zycznego na egzamtme maturalnym 

z przedmiot6w: biologia, chemia, fizyka, geografia i historia, nauczanych w jyzyku 

obcym b((d~cym drugim j~zykiem nauczania, zdawanych jako przedmioty dodatkowe, 

rozwiqzuje w j((zyku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla absolwent6w 

zdaj~cych egzamin maturalny w j((zyku polskim oraz moze rozwiqzac w j((zyku obcym 

b((d~cym drugim j((zykiem nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane 

w tym j((zyku. Dodatkowe zadania egzaminacyjne obejmuj~ wymagania okreslone 

w podstawie programoweJ ksztalcenia og6lnego dla zakresu podstawowego 

1 rozszerzonego. 

4. W przypadku zgloszenia w deklaracji, o kt6rej mowa w art. 44zzi, zamiaru 

rozwiqzywania dodatkowych zadan egzaminacyjnych, o kt6rych mowa w ust. 2 i 3, 

i nieprzyst~pienia do rozwiqzywania tych zadan, absolwent otrzymuje z dodatkowych 

zadan egzaminacyjnych wynik ,0%". 

Art. 44zzg. Absolwent nieslysz~cy jest zwolniony z cz((sci ustnej egzaminu 

maturalnego z j((zyka obcego nowozytnego. 
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Art. 44zzh. 1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej 

w wykazie, o kt6rym mowa w art. 44zzzw, jest zwolniony z egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu. 

2. Zwolnienie, o kt6rym mowa w ust. 1, nastypuje na podstawie zaswiadczenia 

stwierdzaj~cego uzyskanie przez ucznia lub sluchacza szkoly ponadgimnazjalnej lub 

ucznia szkoly artystycznej realizuj~cej ksztalcenie og6lne w zakresie liceum 

og6lnoksztalc~cego tytulu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaswiadczenie przedklada 

siy przewodnicz~cemu zespolu egzaminacyjnego, o kt6rym mowa wart. 44zzs ust. 3. 

3. W przypadku absolwenta szkoly ponadgimnazjalnej dwujyzycznej lub oddzialu 

dwujyzycznego w szkole ponadgimnazjalnej og6lnodostypnej, kt6ry uzyskal tytul 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu nauczanego w jyzyku 

obcym byd~cym drugim jyzykiem nauczania, zwolnienie z egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu nie obejmuje dodatkowych zadaii egzaminacyjnych, o kt6rych 

mowa w art. 44zzf ust. 2 i 3. 

4. Laureatowi i finaliscie olimpiady przedmiotowej uprawmeme wymtemone 

w ust. 1 przysluguje takZe wtedy, gdy nie uczestniczyl w zajyciach edukacyjnych 

z danego przedmiotu w szkole. 

5. W przypadku gdy uczen lub sluchacz uzyskal tytul laureata lub finalisty 

olimpiady przedmiotowej z danego przedmiotu, w tym z danego jyzyka obcego 

nowozytnego, przewodnicz~cy zespolu egzaminacyjnego, o kt6rym mowa w art. 44zzs 

ust. 3, na wniosek ucznia lub sluchacza, zlozony nie p6zniej niz na 2 tygodnie przed 

terminem egzaminem maturalnym, informuje okrygow~ komisjy egzaminacyjn~ 

o zmianie przedmiotu lub wyborze nowego przedmiotu, w tym o zmianie jyzyka obcego 

nowozytnego, lub o zmianie poziomu egzaminu z jyzyka obcego nowozytnego, 

wskazanych w deklaracji, o kt6rej mowa w art. 44zzi. 

6. Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z egzammu 

maturalnego z: 

1) przedmiotu obowi~kowego zdawanego w czysci ustnej - jest r6wnoznaczne 

z uzyskaniem z tego przedmiotu w czysci ustnej egzaminu maturalnego 

najwyzszego wyniku; 

2) przedmiotu obowi~kowego zdawanego w czysci pisemnej - jest r6wnoznaczne 

z uzyskaniem z tego przedmiotu w czysci pisemnej egzaminu maturalnego 

najwyzszego wyniku na poziomie podstawowym; 
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3) jyzyka obcego nowozytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w czysci 

ustnej -jest r6wnoznaczne z uzyskaniem z tego jyzyka w czysci ustnej egzaminu 

maturalnego najwyzszego wyniku, z zastrzezeniem pkt 4; 

4) jyzyka obcego nowozytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w czysci 

ustnej na poziomie dwujyzycznym - jest r6wnoznaczne z uzyskaniem z tego 

jyzyka w czysci ustnej egzaminu maturalnego najwyzszego wyniku na poziomie 

dwujyzycznym; 

5) przedmiotu dodatkowego, z wyj!ltkiem jyzyka obcego nowozytnego, zdawanego 

w czysci pisemnej -jest r6wnoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu w czysci 

pisemnej egzaminu maturalnego najwyzszego wyniku na poziomie rozszerzonym; 

6) jyzyka obcego nowozytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w czysci 

pisemnej - jest r6wnoznaczne z uzyskaniem z tego jyzyka w cz<rsci pisemnej 

egzaminu maturalnego najwyzszego wyniku na poziomie wskazanym w deklaracji, 

o kt6rej mowa w art. 44zzi. 

Art. 44zzi. Zdajllcy, kt6ry zamierza przyst!lpic do egzaminu maturalnego, sklada 

pisemnll deklaracjy przyst!lpienia do tego egzaminu. 

Art. 44zzj. 1. W szczeg6lnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 

uniemozliwiajllcych przyst!lpienie do czysci ustnej lub czysci pisemnej egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiot6w w terminie gl6wnym, dyrektor 

okrygowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego 

rodzic6w, moze wyrazic zgod<r na przyst!lpienie przez absolwenta do egzaminu 

maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiot6w w terminie dodatkowym. 

2. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 1, absolwent lub jego rodzice skladajll do 

dyrektora szkoly, w kt6rej absolwent przystypuje do egzaminu maturalnego, nie p6Zniej 

niz w dniu, w kt6rym odbywa si<r egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor 

szkoly przekazuje wniosek wraz z zal!lczonymi do niego dokumentami dyrektorowi 

okrygowej komisji egzaminacyjnej nie p6zniej niz nastypnego dnia po otrzymaniu 

wniosku. 

3. Dyrektor okr<rgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek, o kt6rym 

mowa w ust. 1, w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygni<rcie dyrektora 

okrygowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. 
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4. Do absolwent6w, kt6rzy nie przyst(!pili do egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub przedmiot6w w terminie gl6wnym albo w terminie dodatkowym, 

stosuje siy odpowiednio art. 44zzn. 

Art. 44zzk. 1. Wyniki egzaminu maturalnego S(! przedstawiane: 

1) w czysci ustnej - w procentach; 

2) w czysci pisemnej - w procentach ina skali centylowej, z tym ze wyniki 

z egzaminu maturalnego z dodatkowych zadan egzaminacyjnych, o kt6rych mowa 

w art. 44zzf ust. 2 i 3, S(! przedstawiane wyl(!cznie w procentach. 

2. Wyniki egzaminu maturalnego w procentach ustala dyrektor okrygowej komisji 

egzaminacyjnej na podstawie: 

1) liczby punkt6w przyznanych przez zesp6l przedmiotowy, o kt6rym mowa 

w art. 44zzs ust. 4 pkt 2 - w czysci ustnej egzaminu maturalnego; 

2) liczby punkt6w przyznanych przez egzaminator6w sprawdzaj(!cych prace 

egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi w przypadku 

wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzydzi elektronicznych -

w czysci pisemnej egzaminu maturalnego. 

3. Wyniki czysci pisemnej egzaminu maturalnego z poszczeg6lnych przedmiot6w 

na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie 

wynik6w ustalonych przez dyrektor6w okrygowych komisji egzaminacyjnych. 

4. Wyniki egzaminu maturalnego S(! ostateczne i nie sluZy na nie skarga do S(!du 

administracyjnego. 

Art. 44zzl. 1. Absolwent zdal egzamm maturalny, jezeli z kai:dego przedmiotu 

obowi~owego w czysci ustnej i w czysci pisemnej otrzymal co najmniej 30% punkt6w 

mozliwych do uzyskania oraz przyst(!pil do czysci pisemnej egzaminu maturalnego z co 

najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 

2. Absolwent, kt6ry: 

1) przyst(!pil do czysci pisemnej egzammu maturalnego z jednego przedmiotu 

dodatkowego i kt6remu egzamin z tego przedmiotu zostal uniewai:niony, zgodnie 

z art. 44zzv lub art. 44zzw, albo 
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2) przystct.pil do czysci pisemnej egzammu maturalnego z wiycej niz jednego 

przedmiotu dodatkowego i kt6remu egzaminy ze wszystkich tych przedmiot6w 

zostaly uniewa:lnione, zgodnie z art. 44zzv i art. 44zzw 

- nie zdal egzaminu maturalnego. 

3. Niezdanie lub nieprzystct.pienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub 

przedmiot6w obowict.Zkowych w czysci ustnej lub w czysci pisemnej nie stanowi 

przeszkody w przystypowaniu do egzaminu maturalnego z pozostalych przedmiot6w. 

4. Absolwent, kt6ry zdal egzamin maturalny, otrzymuje swiadectwo dojrzalosci 

wydane przez okrygowct. komisjy egzaminacyjnct.. 

5. Jezeli absolwent nie zdal egzaminu maturalnego, otrzymuje informacjy 

o wynikach tego egzaminu. 

Art. 44zzm. 1. Absolwent, kt6ry: 

1) przystct.pil do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiot6w obowict.Zkowych 

w czysci ustnej i w czysci pisemnej i nie zdal egzaminu maturalnego wylct.cznie 

zjednego przedmiotu obowict.Zkowego w czysci ustnej albo w czysci pisemnej, 

oraz 

2) przystct.pil do czysci pisemnej egzammu maturalnego z co najmnieJ jednego 

przedmiotu dodatkowego 

- moze w tym samym roku przystct.pic do egzammu maturalnego z tego same go 

przedmiotu obowict.Zkowego odpowiednio w czysci ustnej albo w czysci pisemnej 

w terminie poprawkowym. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siy: 

1) w przypadku gdy egzamin maturalny z przedmiotu lub przedmiot6w 

obowict.Zkowych w czysci ustnej lub w czysci pisemnej zostal uniewa:lniony lub 

2) w przypadkach okreslonych w art. 44zzl ust. 2. 

3. Absolwent, o kt6rym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia 

wynik6w egzaminu maturalnego, okreslonego w komunikacie, o kt6rym mowa w art. 9a 

ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze, sklada przewodniczct.cemu zespolu egzaminacyjnego, 

o kt6rym mowa wart. 44zzs ust. 3, pisemne oswiadczenie o zamiarze przystct.pienia do 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. 
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Art. 44zzn. 1. Absolwent, kt6ry me zdal egzaminu rnaturalnego z danego 

przedmiotu lub przedrniot6w obowi'l-Zkowych w czysci ustnej lub w czysci pisemnej, 

rnoze przystllpic ponownie do czysci ustnej lub czysci pisemnej egzaminu rnaturalnego 

z tego przedrniotu lub przedrniot6w, zgodnie z przepisami obowi<lZUjllcymi w roku, 

w kt6rym przystypowal do egzaminu rnaturalnego po raz pierwszy, w okresie 5 lat od 

pierwszego egzaminu rnaturalnego, liczllc od paidziernika roku, w kt6rym absolwent 

przystllpil do egzaminu rnaturalnego po raz pierwszy. 

2. Absolwent, kt6ry nie przystllpil do egzaminu rnaturalnego z co najmniej jednego 

przedrniotu dodatkowego w czysci pisemnej albo kt6rernu ten egzamin zostal 

uniewa:lniony, rnoze przystllpic ponownie do egzaminu rnaturalnego z przedrniotu 

dodatkowego, zgodnie z przepisami obowi'l-Zujllcyrni w roku, w kt6rym ponownie 

przystypuje do egzaminu rnaturalnego, w okresie Slat od pierwszego egzaminu 

rnaturalnego, liczllc od paidziernika roku, w kt6ryrn absolwent przystllpil do egzaminu 

rnaturalnego po raz pierwszy. 

3. Absolwent, o kt6rym rnowa w ust. 1 i 2, rna prawo przystllpic do egzaminu 

rnaturalnego, zar6wno w czysci ustnej, jak i w czysci pisemnej, z przedrniotu lub 

przedrniot6w dodatkowych, zgodnie z przepisami obowi<lZUjllcyrni w roku, w kt6rym 

ponownie przyst((puje do egzaminu rnaturalnego. 

4. Absolwent, o kt6rym rnowa w ust. 1 i 2, rna prawo ponownie przystllpic do 

egzaminu rnaturalnego, zar6wno w czysci ustnej, jak i w czysci pisemnej, z przedrniotu 

lub przedrniot6w obowi'l-Zkowych, z kt6rych uzyskal wynik okreslony w art. 44zzd 

ust. 1, zgodnie z przepisami obowi<lZUjllcyrni w roku, w kt6rym ponownie przystypuje 

do egzaminu rnaturalnego. 

5. Absolwent, o kt6rym rnowa w ust. 1, przystypujllCY ponown1e do egzammu 

rnaturalnego, rnoze wybrac jako przedrniot obowi'l-Zkowy inny jyzyk obey nowoZytny 

nizjyzyk obey nowozytny, kt6ry zdawal poprzednio. 

6. Absolwent, o kt6rym rnowa w ust. 1, me rnoze wybrac jako przedrniotu 

obowiClZkowego jyzyka obcego nowozytnego, z kt6rego poprzednio przystllpil do 

egzaminu rnaturalnego jako przedrniotu dodatkowego w czysci ustnej bez okreslania 
. . 

poz10rnu egzammu. 

7. Po uplywie 5 lat od daty pierwszego przystllpienia do egzaminu rnaturalnego, 

liczllc od paidziernika roku, w kt6ryrn absolwent przystllpil do egzaminu rnaturalnego 

po raz pierwszy, absolwent, o kt6rym rnowa w ust. 1 i 2, przystypuje do egzaminu 
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rnaturalnego w pelnyrn zakresie, zgodnie z przep1sam1 obowi~uj(}Cyrni w roku, 

w kt6ryrn ponownie przystypuje do egzaminu rnaturalnego. 

8. W przypadku zgloszenia w deklaracji, o kt6rej rnowa wart. 44zzi, zamiaru 

przystct-pienia do egzaminu rnaturalnego z przedrniotu dodatkowego, o kt6rym rnowa 

wart. 44zzd ust. 5, i nieprzystct-pienia do egzaminu rnaturalnego z tego przedrniotu, 

absolwent otrzymuje z egzaminu rnaturalnego z tego przedrniotu wynik ,0%". 

Art. 44zzo. 1. Absolwent, kt6ry uzyskal swiadectwo dojrzalosci po zdaniu 

egzaminu rnaturalnego, rna prawo ponownie przystct-pic do egzaminu rnaturalnego, 

w czysci pisemnej albo w czysci pisemnej i w czysci ustnej, z wybranego przedrniotu 

albo wybranych przedrniot6w, z kt6rych jest przeprowadzany egzarnin rnaturalny, 

zgodnie z przepisami obowi~ujct-cyrni w roku, w kt6rym ponownie przystypuje do 

egzaminu rnaturalnego. 

2. Absolwent, o kt6rym rnowa w ust. 1, kt6ry podwyzszyl wynik egzaminu 

rnaturalnego z danego przedrniotu lub przedrniot6w lub przystct-pil do egzammu 

rnaturalnego z przedrniotu lub przedrniot6w dodatkowych, z kt6rych wczesniej nie 

zdawal egzaminu rnaturalnego, otrzyrnuje aneks do swiadectwa dojrzalosci wydany 

przez okrygowct- kornisjy egzaminacyjnct-. 

Art. 44zzp. 1. Absolwent, kt6ry posiada swiadectwo dojrzalosci uzyskane po 

zdaniu egzaminu dojrzalosci przeprowadzanego dla absolwent6w ponadpodstawowych 

szk6l srednich, rna prawo przystct-pic do egzaminu rnaturalnego, w czysci pisemnej albo 

w czysci pisemnej i w czysci ustnej, z wybranego przedrniotu albo wybranych 

przedrniot6w, z kt6rych jest przeprowadzany egzamin rnaturalny, zgodnie z przepisami 

obowi~ujct-cyrni w roku, w kt6ryrn przystypuje do egzaminu rnaturalnego. 

2. Absolwent, o kt6rym rnowa w ust. 1, otrzyrnuje zaswiadczenie o wynikach 

egzaminu rnaturalnego z przedrniotu lub przedrniot6w, do kt6rych przystct-pil, wydane 

przez okrygowct- kornisjy egzaminacyjnct-. 

3. Absolwent, o kt6rym rnowa w ust. 1, rna prawo ponownie przystct-pic do 

egzaminu rnaturalnego w czysci ustnej albo w czysci pisemnej, albo w obu tych 

czysciach, z tych samych przedrniot6w, zgodnie z przepisami obowict-zujct-cyrni w roku, 

w kt6rym ponownie przystypuje do egzaminu rnaturalnego. Absolwent, kt6ry 

podwyzszyl wynik egzaminu rnaturalnego z danego przedrniotu lub przedrniot6w, 
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otrzymuje zaswiadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub 

przedmiot6w, do kt6rych przyst(!pil, wydane przez okr~gow(! komisj~ egzaminacyjn(!. 

Art. 44zzq. 1. Egzamin maturalny z kai:dego przedmiotu obowi'!Zkowego 

i przedmiotu dodatkowego, zar6wno w cz~sci ustnej, jak i w cz~sci pisemnej, jest 

odplatny dla: 

1) absolwent6w, kt6rzy po raz trzeci i kolejny przyst~puj(! do egzaminu maturalnego 

z tego samego przedmiotu obowi'!Zkowego lub z tego samego przedmiotu 

dodatkowego; 

2) absolwent6w, kt6rzy przyst~puj(! do egzaminu maturalnego z tego samego 

przedmiotu dodatkowego, kt6ry wczesniej zglaszali w deklaracji, o kt6rej mowa 

w art. 44zza, ale nie przyst(!pili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 

2. Oplata za egzamin maturalny, o kt6rej mowa w ust. 1, stanowi doch6d budzetu 

pailstwa. 

3. Oplat~ za egzamin maturalny, o kt6rej mowa w ust. 1, wnosi si~ w terminie od 

dnia 1 stycznia do dnia 7lutego roku kalendarzowego, w kt6rym zdaj(!cy zamierza 

przyst(!pic do egzaminu maturalnego, na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora 

okr~gowej komisji egzaminacyjnej. 

4. Dyrektor okr~gowej komisji egzaminacyjnej moze zwolnic z oplaty za egzamin 

maturalny z danego przedmiotu osob~ o niskim dochodzie, na jej wniosek, jezeli ten 

doch6d nie jest wi~kszy niz kwota, o kt6rej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. 0 swiadczeniach rodzinnych. 

Art. 44zzr. 1. Uczeil lub absolwent niepelnosprawny posiadaj(!cy orzeczenie 

o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze wzgl~du na niepelnosprawnosc moze 

przyst(!pic do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepelnosprawnosci, na podstawie 

tego orzeczenia. 

2. Uczeillub absolwent posiadaj(!cy orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego 

wydane ze wzgl~du na niedostosowanie spoleczne lub zagrozenie niedostosowaniem 

spolecznym moze przyst(!pic do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

mozliwosci psychofizycznych, wynikaj(!cych odpowiednio z niedostosowania 
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spolecznego lub zagrozenia niedostosowaniem spolecznym, na podstawie tego 

orzeczenia. 

3. Uczeti posiadajClCY orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub 

absolwent, kt6ry w roku szkolnym, w kt6rym przystypuje do egzaminu maturalnego, 

posiadal orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, moze przystClpic do 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach 

dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz mozliwosci psychofizycznych 

wynikaj'lcych z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia. 

4. Uczeti, sluchacz albo absolwent chory lub niesprawny czasowo moze przys!Clpic 

do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach 

odpowiednich ze wzglydu na jego stan zdrowia, na podstawie zaswiadczenia o stanie 

zdrowia wydanego przez lekarza. 

5. Uczeti, sluchacz albo absolwent posiadajClCY opini<r poradni psychologiczno

-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnosciach 

w uczeniu siy, wydan'l zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb, moze 

przystClpic do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz mozliwosci 

psychofizycznych wynikaj'lcych z rodzaju tych trudnosci, na podstawie tej opinii. 

6. Uczeti, sluchacz albo absolwent, kt6ry w roku szkolnym, w kt6rym przystypuje 

do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego byl objyty pomoc'l 

psychologiczno-pedagogiczn'l w szkole ze wzglydu na trudnosci adaptacyjne zwiClZane 

z wczesniejszym ksztalceniem za granicCl, zaburzenia komunikacji jyzykowej lub 

sytuacjy kryzysow'l lub traumatycznCl, moze przystClpic do sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb 

edukacyjnych oraz mozliwosci psychofizycznych wynikaj'lcych odpowiednio z rodzaju 

tych trudnosci, zaburzeti lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

7. Uczeti, o kt6rym mowa wart. 94a ust. 1, kt6remu ograniczona znajomosc jyzyka 

polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, moze przystClpic do czysci pierwszej 

sprawdzianu lub czysci pierwszej lub czysci drugiej egzaminu gimnazjalnego 

w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz mozliwosci 

psychofizycznych wynikaj'lcych z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii 

rady pedagogicznej. 
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8. Dostosowanie formy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego, o kt6rym mowa w ust. 1, pol ega na przygotowaniu odrybnych arkuszy 

egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepelnosprawnosci ucznia lub absolwenta 

niepelnosprawnego, z tym ze nie przygotowuje siy odrybnych arkuszy egzaminacyjnych 

dla absolwent6w posiadaj~cych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane 

ze wzglydu na uposledzenie umyslowe w stopniu lekkim. 

9. Dostosowanie formy sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, o kt6rym mowa 

w ust. 7, pol ega na przygotowaniu odrybnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych 

do potrzeb ucznia, kt6remu ograniczona znajomosc jyzyka polskiego utrudnia 

zrozumienie czytanego tekstu. 

10. Dostosowanie 

gimnazjalnego i egzaminu 

odpowiednio na: 

warunk6w przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 

maturalnego, o kt6rych mowa w ust. 1-7, pol ega 

1) zminimalizowaniu ograniczeil wynikaj~cych z niepelnosprawnosci, 

niedostosowania spolecznego lub zagrozenia niedostosowaniem spolecznym 

ucznia, sluchacza albo absolwenta; 

2) zapewnieniu uczmow1, sluchaczowi albo absolwentowi miejsca pracy 

odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz mozliwosci psychofizycznych; 

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzytU specjalistycznego i srodk6w 

dydaktycznych; 

4) odpowiednim przedluzeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego; 

5) ustaleniu zasad oceniania rozwi~ail zadail wykorzystywanych do przeprowadzenia 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, o kt6rych mowa 

w art. 9a ust. 2 pkt 2, uwzglydniaj~cych potrzeby edukacyjne oraz mozliwosci 

psychofizyczne ucznia, sluchacza albo absolwenta; 

6) zapewnieniu obecnosci i pomocy w czasie sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego 

i egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagaj~cego ucznia lub absolwenta 

w czytaniu lub pisaniu, lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju 

niepelnosprawnosci, niedostosowania spolecznego lub zagrozenia 

niedostosowaniem spolecznym, jezeli jest to niezbydne dla uzyskania wlasciwego 

kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsludze sprzytu 

specjalistycznego i srodk6w dydaktycznych. 
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11. Dla uczma, sluchacza albo absolwenta, o kt6rym mowa w ust. 2-6, me 

przygotowuje siy odrybnych arkuszy egzaminacyjnych. 

12. Rada pedagogiczna, sposr6d mozliwych sposob6w dostosowania warunk6w 

i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, 

wymienionych w komunikacie, o kt6rym mow a w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, 

wskazuje spos6b lub sposoby dostosowania warunk6w lub formy przeprowadzania 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego dla ucznia, sluchacza 

albo absolwenta, o kt6rym mow a w ust. 1-7. 

13. Dyrektor szkoly lub upowa:lniony przez niego nauczyciel informuje na pismie 

rodzic6w ucznia, sluchacza albo absolwenta o sposobach dostosowania warunk6w 

i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

do jego potrzeb edukacyjnych i mozliwosci psychofizycznych. 

14. Rodzice ucznia, sluchacz albo absolwent sklada oswiadczenie o skorzystaniu 

lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowan w ci~gu 3 dni roboczych od otrzymania 

informacji, o kt6rej mowa w ust. 13. 

15. W przypadku absolwenta, o kt6rym mowa w ust. 4 i 5, kt6ry ukonczyl szkoly 

we wczesniejszych latach, spos6b lub sposoby dostosowania warunk6w 

przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i mozliwosci absolwenta, sposr6d 

mozliwych sposob6w dostosowania warunk6w przeprowadzania egzaminu maturalnego, 

wymienionych w komunikacie, o kt6rym mow a w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, 

wskazuje przewodnicz~cy zespolu egzaminacyjnego, o kt6rym mowa wart. 44zzs ust. 3. 

16. Przyst~pienie do sprawdzianu, egzammu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i mozliwosci ucznia, 

sluchacza albo absolwenta, o kt6rym mowa w ust. 1-7, zapewnia przewodnicz~cy 

zespolu egzaminacyjnego, o kt6rym mowa wart. 44zzs ust. 3. 

17. W szczeg6lnych przypadkach zdrowotnych lub losowych dyrektor szkoly, na 

wniosek rady pedagogicznej, moze wyst~pic do dyrektora okrygowej komisji 

egzaminacyjnej z wnioskiem o zgody na przyst~pienie ucznia, sluchacza albo 

absolwenta do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz mozliwosci 

psychofizycznych, nieujytych w komunikacie, o kt6rym mowa wart. 9a ust. 2 pkt 10 

lit. a tiret trzecie. 
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Art. 44zzs. 1. Za organizacjt( i przebieg sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub 

egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada dyrektor tej szkoly. 

2. Do przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu 

maturalnego w danej szkole dyrektor szkoly powoluje zesp6l egzaminacyjny. 

3. Dyrektor szkoly jest przewodniczl!cym zespolu egzaminacyjnego. W przypadku 

choroby przewodniczl!cego zespolu egzaminacyjnego lub z innych wa.Znych przyczyn 

uniemozliwiajl!cych udzial w sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym lub egzaminie 

maturalnym , przewodniczl!cym zespolu egzaminacyjnego moze bye osoba wskazana 

przez dyrektora okrttgowej komisji egzaminacyjnej. 

4. PrzewodniCZI!CY zespolu egzaminacyjnego, sposr6d czlonk6w zespolu 

egzaminacyjnego, powoluje odpowiednio: 

1) zespoly nadzorujl!ce przebieg sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub czttsci 

pisemnej egzaminu maturalnego w poszczeg6lnych salach egzaminacyjnych oraz 

wyznacza przewodniczl!cych tych zespol6w; 

2) zespoly przedmiotowe do przeprowadzenia czttsci ustnej egzaminu maturalnego 

z poszczeg6lnych przedmiot6w oraz wyznacza przewodniczl!cych tych zespol6w. 

5. Przewodniczl!CY zespolu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg 

w danej szkole odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu 

maturalnego, w tym: 

1) informuje uczni6w, sluchaczy albo absolwent6w, kt6rzy zamierzajl! przystl!pic do 

egzaminu maturalnego, odpowiednio o sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym 

i egzaminie maturalnym; 

2) zapewnia przekazanie do okrttgowej komisji egzaminacyjnej informacji 

niezbttdnych do przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub 

egzaminu maturalnego; 

3) zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczni6w, sluchaczy i absolwent6w 

podczas odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu 

maturalnego; 

4) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materialy egzammacyJne 

niezbttdne do przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub 

egzaminu maturalnego od momentu odbioru material6w egzaminacyjnych do 

momentu ich przekazania dyrektorowi okrttgowej komisji egzaminacyjnej. 
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6. Przebieg sprawdzianu, egzarmnu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego s~ 

dokumentowane w protokolach tego sprawdzianu i tych egzamin6w. 

Art. 44zzt. 1. W czasie trwania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego ka.Zdy uczen, sluchacz albo absolwent pracuje przy osobnym stoliku, 

w odleglosci zapewniaj~cej samodzielnosc pracy. 

2. Do sali, w kt6rej jest przeprowadzany sprawdzian, egzamin gimnazjalny 

i egzamin maturalny, nie mo:lna wnosic zadnych urz~dzen telekomunikacyjnych oraz 

material6w i przybor6w pomocniczych niewymienionych w komunikacie, o kt6rym 

mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, ani korzystac z nich w tej sali. 

3. Uczen, sluchacz albo absolwent samodzielnie rozwi~uje zadania zawarte 

w arkuszu egzaminacyjnym, w szczeg6lnosci tworzy wlasny tekst lub wlasne 

rozwi~ania zadan w czasie trwania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub 

egzaminu maturalnego. 

Art. 44zzu. 1. Prace egzammacyJne uczni6w, sluchaczy albo absolwent6w 

sprawdzaj~ i przyznaj~ punkty egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminator6w, 

o kt6rej mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, wyznaczeni przez dyrektora okrygowej komisji 

egzaminacyjnej. Egzaminatorzy stosuj~ zasady oceniania rozwi~an zadan, o kt6rych 

mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2. 

2. Prace egzaminacyjne uczni6w, sluchaczy albo absolwent6w mog~ bye 

sprawdzane z wykorzystaniem narzttdzi elektronicznych. 

3. Egzaminatorzy, o kt6rych mowa w ust. 1, tworz~ odpowiednio zesp6l 

egzaminator6w w zakresie odpowiedniej czttsci sprawdzianu, danego zakresu 

odpowiedniej czttsci egzaminu gimnazjalnego lub danego przedmiotu w przypadku 

egzaminu maturalnego. W przypadku czttsci trzeciej egzaminu gimnazjalnego 

egzaminatorzy tworz~ zesp6l egzaminator6w w zakresie danego jt(zyka obcego 

nowozytnego. 

4. Dyrektor okrttgowej komisji egzaminacyjnej sposr6d czlonk6w zespolu 

egzaminator6w, o kt6rym mowa w ust. 3, wyznacza przewodnicz~cego tego zespolu. 

5. Czysc ustn~ egzaminu maturalnego z poszczeg6lnych przedmiot6w 

przeprowadzaj~ i przyznaj~ punkty zespoly przedmiotowe, o kt6rych mowa w art. 44zzk 

ust. 4 pkt 2. 
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Art. 44zzv. W przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwi'!Zywania zadan przez ucznia, sluchacza albo 

absolwenta lub 

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia, sluchacza albo absolwenta w sali 

egzaminacyjnej z urzl:ldzenia telekomunikacyjnego albo material6w lub przybor6w 

pomocniczych niewymienionych w komunikacie, o kt6rym mowa w art. 9a ust. 2 

pkt 10 lit. a tiret drugie, lub 

3) zakl6cania przez ucznia, sluchacza albo absolwenta prawidlowego przebiegu 

odpowiedniej czysci sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 

czysci egzaminu gimnazjalnego albo czysci ustnej lub czysci pisemnej egzaminu 

maturalnego, w spos6b utrudniajl:!CY pracy pozostalym uczniom albo absolwentom 

- przewodniCZC:!CY zespolu egzaminacyjnego przerywa i uniewaznia temu uczniowi, 

sluchaczowi albo absolwentowi odpowiednio dan'! czysc sprawdzianu albo dany zakres 

albo poziom odpowiedniej czysci egzaminu gimnazjalnego albo egzamin maturalny 

z danego przedmiotu odpowiednio w czysci ustnej lub w czysci pisemnej. Informacjy o 

przerwaniu i uniewaznieniu zamieszcza siy w protokole przebiegu odpowiednio 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 

Art. 44zzw. 1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy 

egzaminacyjnej przez egzaminatora: 

1) niesamodzielnego rozwictZania zadania lub zadan przez ucznia, sluchacza albo 

absolwenta, 

2) wystypowania w pracy egzaminacyjnej uczma, sluchacza albo absolwenta 

jednakowych sformulowan wskazujl:lcych na udostypnienie rozwictZari innemu 

uczniowi, sluchaczowi albo absolwentowi lub korzystanie z rozwictZari innego 

ucznia, sluchacza albo absolwenta 

- dyrektor okrygowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za posrednictwem dyrektora 

szkoly, uczniowi lub jego rodzicom, sluchaczowi albo absolwentowi pisemnl:l 

informacjy o zamiarze uniewaznienia temu uczniowi, sluchaczowi albo absolwentowi 

odpowiednio danej czysci sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 

czysci egzaminu gimnazjalnego albo egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 
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w czysci pisemnej. Dyrektor szkoly niezwlocznie przekazuje t(( informacjy uczniowi lub 

jego rodzicom, sluchaczowi albo absolwentowi. 

2. Uczen lub jego rodzice, sluchacz albo absolwent maj'l prawo zlozyc wniosek 

o wgl'ld do dokumentacji, na podstawie kt6rej dyrektor okrygowej komisji 

egzaminacyjnej zamierza uniewaZnic odpowiednio dan'l CZ((SC sprawdzianu lub dany 

zakres albo poziom odpowiedniej czysci egzaminu gimnazjalnego albo egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu w czysci pisemnej. Wniosek sklada si(( do dyrektora 

okr((gowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania 

pisemnej informacji, o kt6rej mowa w ust. 1. 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o kt6rym mowa w ust. 2, 

dyrektor okrygowej komisji egzaminacyjnej umozliwia uczniowi lub jego rodzicom, 

sluchaczowi albo absolwentowi zapoznanie si(( z dokumentacj'l oraz zlozenie wyjasnien, 

we wskazanym miejscu i czasie. 

4. Dyrektor okrygowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o uniewaZnieniu 

odpowiednio danej czysci sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 

czysci egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

w czysci pisemnej, w terminie 14 dni od dnia: 

1) otrzymania wniosku, o kt6rym mow a w ust. 2, albo 

2) uplywu terminu do zlozenia wniosku, o kt6rym mowa w ust. 2. 

5. Dyrektor okrygowej komisji egzaminacyjnej przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom, sluchaczowi albo absolwentowi pisemn'l informacjy o uniewamieniu 

odpowiednio danej czysci sprawdzianu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 

czysci egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

w cz((sci pisemnej, wraz z uzasadnieniem. 

6. Uczen lub jego rodzice, sluchacz albo absolwent, w terminie 3 dni roboczych od 

dnia otrzymania informacji o uniewamieniu, o kt6rej mowa w ust. 5, moze wniesc do 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za posrednictwem dyrektora okrygowej 

komisji egzaminacyjnej, zastrzezenia do rozstrzygniycia dyrektora okrygowej komisji 

egzaminacY.inej. 

7. Zastrzezenia, o kt6rych mowa w ust. 6, wraz z dokumentacj'l niezb((dn'l do ich 

rozpatrzenia, dyrektor okrygowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie p6:lniej niz 

nast((pnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzezen, dyrektorowi Centralnej 

Komisji EgzaminacY.inej, chyba ze dyrektor okr((gowej komisji egzaminacyjnej 
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uwzgl((dni zastrzezenia zlozone przez uczma lub jego rodzic6w, sluchacza albo 

absolwenta. 

8. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzezenia, o kt6rych 

mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzezen wraz z dokumentacj~ od 

dyrektora okr((gowej komisji egzaminacyjnej. Rozstrzygniycie dyrektora Centralnej 

Komisji EgzaminacY.inej jest ostateczne i nie slui:y na nie skarga do s~du 

administracY.inego. 

9. W przypadku braku mozliwosci przekazania uczniowi lub jego rodzicom, 

sluchaczowi albo absolwentowi pisemnej informacji, o kt6rej mow a w ust. 1, dyrektor 

szkoly niezwlocznie informuje o tym dyrektora okrygowej komisji egzaminacyjnej, 

kt6ry, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od dyrektora szkoly, rozstrzyga 

o uniewarnieniu danej czysci sprawdzianu lub danego zakresu albo pozwmu 

odpowiedniej czysci egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu w cz((sci pisemnej. W przypadku uniewai:nienia dyrektor okr((gowej komisji 

egzaminacyjnej przekazuje, za posrednictwem dyrektora szkoly, pisemn~. informacj(( 

o tym uniewarnieniu wraz z uzasadnieniem uczniowi lub jego rodzicom, sluchaczowi 

albo absolwentowi. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si(( odpowiednio. 

10. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 9, uczen lub jego rodzice, sluchacz albo 

absolwent mog~ wniesc do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za 

posrednictwem dyrektora okr((gowej komisji egzaminacyjnej, zastrzezenia do 

rozstrzygniycia dyrektora okr((gowej komisji egzaminacY.inej, w terminie 3 dni 

roboczych od dnia: 

1) otrzymania informacji o uniewai:nieniu, o kt6rej mowa w ust. 9, albo 

2) zapoznania si(( z dokumentacj~ oraz zlozenia wyjasnien, o kt6rych mowa w ust. 2 

i 3. 

Przepisy ust. 7 i 8 stosuje si(( odpowiednio. 

11. Zaswiadczenie, o kt6rym mowa w art. 44zze ust. 8 pkt 1, dyrektor okr((gowej 

komisji egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygni((ciu w sprawie uniewai:nienia. 

12. Swiadectwo dojrzalosci, o kt6rym mowa wart. 44zzl ust. 4, dyrektor 

okrygowej komisji egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygni((ciu w sprawie uniewai:nienia, 

jezeli w wyniku tego rozstrzygni((cia absolwent spelnia warunki, o kt6rych mowa 

w art. 44zzl ust. 1. 
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13. Aneks do swiadectwa dojrzalosci, o kt6rym mowa wart. 44zzo ust. 2, lub 

zaswiadczenie, o kt6rym mowa w art. 44zzp ust. 2, dyrektor okrygowej komisji 

egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygniyciu w sprawie uniewa.Znienia, jezeli w wyniku 

tego rozstrzygniycia absolwent podwyzszyl wynik z egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu w czysci pisemnej. 

14. Uczen lub sluchacz, kt6remu uniewai:niono odpowiednio dan~ czysc 

sprawdzianu lub dany zakres albo poziom odpowiedniej czysci egzaminu 

gimnazjalnego, przystypuje ponownie do odpowiednio danej czysci sprawdzianu lub 

danego zakresu albo poziomu odpowiedniej czysci egzaminu gimnazjalnego 

w dodatkowym terminie w szkole, kt6rej jest uczniem lub sluchaczem. 

15. W przypadku uniewai:nienia egzammu maturalnego z przedmiotu 

dodatkowego, o kt6rym mowa w art. 44zd ust. 5, danego absolwenta, dyrektor 

okrygowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu maturalnego z tego 

przedmiotu dodatkowego jako ,0 %". 

Art. 44zzx. W przypadku uniewai:nienia z przyczyn, o kt6rych mowa w art. 44zzv 

i art. 44zzw ust. 1, odpowiednio danej czysci sprawdzianu lub dane go zakresu albo 

poziomu odpowiedniej czysci egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzonego w terminie 

dodatkowym, w sytuacjach okreslonych w art. 44zz ust. 1 i art. 44zzw ust. 14, dyrektor 

okrygowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik odpowiednio danej czysci sprawdzianu 

lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej czysci egzaminu gimnazjalnego jako 

,0 %". 

Art. 44zzy. 1. Uczen lub jego rodzice, sluchacz albo absolwent moze, w terminie 

2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia odpowiednio danej czysci sprawdzianu, 

danego zakresu albo poziomu odpowiedniej czysci egzaminu gimnazjalnego lub 

egzaminu maturalnego w czysci ustnej lub czysci pisemnej z danego przedmiotu, zglosic 

zastrzezenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okrygowej komisji egzaminacyjnej, 

jezeli uzna, ze w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostaly naruszone przepisy 

dotycz~ce jego przeprowadzania. 

2. W przypadku zgloszenia zastrzezeit do egzaminu maturalnego w czysci ustnej 

z danego przedmiotu dyrektor okrygowej komisji egzaminacyjnej zwraca siy do 
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przewodnicz~cego zespolu egzaminacyjnego o przedstawianie wyjasnien dotycz~cych 

wniesionego zastrzezenia. 

3. Dyrektor okr~gowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzezenia w terminie 

7 dni od dnia ich otrzymania i informuje ucznia lub jego rodzic6w, sluchacza albo 

absolwenta o wyniku rozstrzygni~cia. 

4. Uczen lub jego rodzice, sluchacz albo absolwent, w terminie 3 dni roboczych od 

dnia otrzymania informacji o wyniku rozstrzygni~cia, o kt6rej mowa w ust. 3, moze 

wniesc do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za posrednictwem dyrektora 

okr~gowej komisji egzaminacyjnej, zastrzezenia do rozstrzygni~cia dyrektora okr~gowej 

komisji egzaminacyjnej. 

5. Zastrzezenia, o kt6rych mowa w ust. 4, wraz z dokumentacj~ niezb~dn~ do ich 

rozpatrzenia, dyrektor okr~gowej komisji egzaminacyjnej przekazuje nie p6zniej niz 

nast~pnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzezen, dyrektorowi Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, chyba ze dyrektor okr~gowej komisji egzaminacyjnej 

uwzgl~dni zastrzezenia zlozone przez ucznia lub jego rodzic6w, sluchacza albo 

absolwenta. 

6. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzezenia, o kt6rych 

mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygni~cie dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie sluzy na nie skarga do s~du 

administracyjnego. 

7. W razie stwierdzenia naruszenia przepis6w dotycz~cych przeprowadzania 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, na skutek zastrzezen, 

o kt6rych mowa w ust. 1, lub z urz~du, dyrektor okr~gowej komisji egzaminacyjnej, 

w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, moze uniewazuic 

dan~ cz~sc sprawdzianu, dany zakres albo poziom odpowiedniej cz~sci egzaminu 

gimnazjalnego lub egzamin maturalny w cz~sci ustnej lub cz~sci pisemnej z danego 

przedmiotu i zarz~dzic ich ponowne przeprowadzenie, jezeli to naruszenie moglo 

wplyn~c na wynik tego sprawdzianu albo egzaminu. 

8. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 6, dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej moze uniewa:lnic dan~ cz~sc sprawdzianu, dany zakres albo poziom 

odpowiedniej cz~sci egzaminu gimnazjalnego lub egzamin maturalny w cz~sci ustnej 

lub cz~sci pisemnej z danego przedmiotu i zarz~dzic ich ponowne przeprowadzenie, 

jezeli to naruszenie moglo wplyn~c na wynik sprawdzianu albo egzaminu. 
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0 rozstrzygniyciu w sprawie uniewa.Znienia dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej informuje dyrektora okrygowej komisji egzaminacyjnej. 

9. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7 i 8, uniewa.Znienie moze nasutpic 

w stosunku do wszystkich uczniow, sluchaczy albo absolwentow, uczniow, sluchaczy 

albo absolwentow w poszczegolnych szkolach, a taki:e w stosunku do poszczegolnych 

uczniow, sluchaczy albo absolwentow. 

10. W przypadku niemoi:nosci ustalenia wynikow danej czysci sprawdzianu, 

danego zakresu albo poziomu odpowiedniej czysci egzaminu gimnazjalnego lub 

egzaminu maturalnego w czysci pisemnej z danego przedmiotu, z powodu zaginiycia lub 

zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor okrygowej komisji egzaminacyjnej, 

w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, uniewa.Znia danct 

czysc sprawdzianu, dany zakres albo poziom odpowiedniej czysci egzaminu 

gimnazjalnego lub egzamin maturalny w czysci pisemnej z danego przedmiotu danego 

ucznia, sluchacza albo absolwenta i zarz'}dza jego ponowne przeprowadzenie. 

11. Termin ponownego sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu 

maturalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Art. 44zzz. 1. Uczen lub jego rodzice, sluchacz albo absolwent majct prawo wglctdu 

do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, sluchacza albo 

absolwenta, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okrygowej komisji 

egzaminacyjnej, w terminie 6 miesiycy od dnia wydania przez okrygowa komisj(( 

egzaminacyjnct: 

1) zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 44zza ust. 8 pkt 1; 

2) swiadectwa dojrzalosci, o ktorym mowa w art. 44zzl ust. 4; 

3) aneksu do swiadectwa dojrzalosci, o ktorym mowa wart. 44zzo ust. 2; 

4) za8wiadczenia, o ktorym mowa wart. 44zzp ust. 2; 

5) informacji o szczegolowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego 

albo informacji o wynikach egzaminu maturalnego - w przypadkach, o ktorych 

mowa odpowiednio wart. 44zza ust. 8 pkt 2 i art. 44zzl ust. 5. 

2. Podczas dokonywania wglctdu, o ktorym mow a w ust. 1, uczniowi lub jego 

rodzicom, sluchaczowi albo absolwentowi zapewnia siy mozliwosc zapoznania Sl(( 

z zasadami oceniania rozwiCfZan zadan, o ktorych mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2. 
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3. Uczenlub jego rodzice, sluchacz albo absolwent moi:e zwr6cic siy z wnioskiem 

o weryfikacjy sumy przyznanych punkt6w, o kt6rych mowa w art. 44zza ust. 2 lub 

art. 44zzk ust. 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem sklada siy do dyrektora okrygowej 

komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wgl(}.du. 

4. Weryfikacji sumy przyznanych punkt6w dokonuje siy w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku, o kt6rym mow a w ust. 3. 

5. Dyrektor okrygowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie ucznia lub jego 

rodzic6w, sluchacza albo absolwenta o wyniku weryfikacji sumy przyznanych punkt6w, 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o kt6rym mowa w ust. 3. 

6. Jezeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma przyznanych punkt6w 

zostala podwyi:szona, dyrektor okrygowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki 

odpowiednio: 

1) sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz anuluje dotychczasowe 

zaswiadczenie, o kt6rym mowa w art. 44zza ust. 8 pkt 1, i wydaje nowe 

zaswiadczenie; 

2) egzaminu maturalnego oraz: 

a) wydaje swiadectwo dojrzalosci, jezeli absolwent spelnil warunki okreslone 

w 44zzl ust. 1, lub 

b) anuluje dotychczasowe swiadectwo dojrzalosci, aneks do swiadectwa 

dojrzalosci, o kt6rym mowa w art. 44zzo ust. 2, lub zaswiadczenie, o kt6rym 

mowa wart. 44zzp ust. 2, i wydaje nowe swiadectwo dojrzalosci, aneks do 

swiadectwa dojrzalosci lub zaswiadczenie. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje siy odpowiednio do egzamin6w ekstemistycznych, 

o kt6rych mowa w art. 1 0 ust. 1. 

Art. 44zzza. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze 

rozporz(}.dzenia, szczeg6lowe warunki i spos6b przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym: 

1) wykaz jyzyk6w obcych nowoi:ytnych, z kt6rych jest przeprowadzany sprawdzian, 

egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny, 

2) wykaz przedmiot6w dodatkowych, z kt6rych jest przeprowadzany egzamin 

maturalny, z uwzglydnieniem przedmiot6w, dla kt6rych podstawa programowa 

ksztalcenia og6lnego okresla wymagania w zakresie rozszerzonym; 
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3) zakres danych, kt6re powinna zawierac deklaracja o przyst(!pieniu do egzaminu 

maturalnego oraz tryb skladania tej deklaracji; 

4) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okr((gowej komisji egzaminacyjnej 

informacji niezb((dnych do przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym informacji zawartych 

w deklaracjach, o kt6rych mowa w art. 44zy i art. 44zzi, 

5) tryb wydawania opinii, o kt6rych mowa wart. 44zzr ust. 6 i 7; 

6) sklad zespol6w, o kt6rych mowa wart. 44zzs ust. 4, 

7) szczeg6lowe zadania przewodnicz(!cego zespolu egzaminacyjnego oraz zespol6w, 

o kt6rych mowa w art. 44zzs ust. 4, 

8) zakres informacji, kt6re zamieszcza Sl(( w protokolach, o kt6rych mowa 

wart. 44zzs ust. 6, 

9) spos6b post((powania z materialami egzaminacyjnymi dostarczanymi do szk6l, 

w tym tryb zglaszania nieprawidlowosci w tym zakresie, 

1 0) czas trwania, spos6b organizacji i przeprowadzania ka.Zdej CZ((sci sprawdzianu, 

ka.Zdej cz((sci egzaminu gimnazjalnego oraz cz((sci ustnej i cz((sci pisemnej 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, spos6b post((powania w sytuacjach 

zagrozenia lub naglego zakl6cenia przebiegu sprawdzianu, egzammu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w miejscu innym niz szkola ze wzgl((du na 

stan zdrowia ucznia, sluchacza lub jego niepelnosprawnosc, 

11) termin przechowywania prac uczni6w, sluchaczy i absolwent6w oraz dokumentacji 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, 

12) osoby, kt6re nie wchodz(! w sklad zespolu egzaminacyjnego i nie bior(! udzialu 

w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego, kt6re mog(! przebywac w sali egzaminacyjnej podczas tego 

sprawdzianu i tych egzamin6w, w tym osoby, kt6re mog(! wyst((powac 

w charakterze obserwator6w podczas sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego 

i egzaminu maturalnego; 

13) wysokosc oplat pobieranych za egzamin maturalny w przypadkach okreslonych 

w art. 44zzq ust. 1 oraz tryb i termin zlozenia wniosku o zwolnienie z oplaty za 

egzamin maturalny 
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- z uwzgl~dnieniem koniecznosci zapewnienia wlasciwej organizacji i przebiegu oraz 

wlasciwego dokumentowania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego, zapewnienia w skladzie zespol6w, o kt6rych mowa w art. 44zzs ust. 4, co 

najmniej jednej osoby zatrudnionej w innej szkole lub w plac6wce, zapewnienia 

mozliwosci wgl!!du, o kt6rym mowa w art. 44zzz ust. 2, oraz ze wysokosc oplaty za 

dany egzamin maturalny nie moze bye wyzsza niz sredni koszt przeprowadzania 

egzaminu maturalnego z poszczeg6lnych przedmiot6w w cz~sci pisemnej. 

Art. 44zzzb. 1. Egzamin potwierdzaji!CY kwalifikacje w zawodzie jest form!! oceny 

poziomu opanowania przez osoby, o kt6rych mowa w ust. 3, wiadomosci i umiej~tnosci 

z zakresu jednej kwalifikacji wyodr~bnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie 

programowej ksztalcenia w zawodach. 

2. Egzamin potwierdzaji!CY kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany na 

podstawie wymagan okreslonych w podstawie programowej ksztalcenia w zawodach. 

3. Egzamin potwierdzaji!CY kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany dla: 

1) uczni6w zasadniczych szk6l zawodowych i technik6w oraz uczni6w i sluchaczy 

szk6l policealnych, 

2) absolwent6w zasadniczych szk6l zawodowych, technik6w i szk6l policealnych, 

3) os6b, kt6re ukonczyly kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

4) os6b doroslych, kt6re ukonczyly praktycznl! nauk~ zawodu doroslych lub 

przyuczenie do pracy doroslych, o kt6rych mowa odpowiednio wart. 53c i art. 53d 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z p6zn. zm.4
)), jezeli program przyuczenia do 

pracy uwzgl~dnial wymagania okreslone w podstawie programowej ksztalcenia 

w zawodach, 

5) os6b spelniajl!cych warunki dopuszczenia do egzaminu ekstemistycznego 

potwierdzajl!cego kwalifikacje w zawodzie okreslone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 10 ust. 5 

- zwanych dalej ,zdajl!cymi". 

4
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 

1623, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, 598 i 1146. 
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Art. 44zzzc. 1. Egzamin potwierdzajllCY kwalifikacje w zawodzie jest 

przeprowadzany w ci!lgu calego roku szkolnego w terminach ustalonych przez dyrektora 

okrt(gowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 

2. Termin egzammu potwierdzajllcego kwalifikacje w zawodzie dyrektor 

okrt(gowej komisji egzaminacyjnej oglasza na stronie intemetowej okrt(gowej komisji 

egzaminacyjnej, me pM:niej niz na 5 miesit(cy przed terminem egzammu 

potwierdzajllcego kwalifikacje w zawodzie. 

Art. 44zzzd. 1. Egzamin potwierdzajllCY kwalifikacje w zawodzie sklada Sit( 

z czttsci pisemnej i czt(sci praktycznej. 

2. Cztts6 pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, a CZt(SC 

praktyczna w formie zadania lub zadait praktycznych. 

3. Cztts6 pisemna jest przeprowadzana: 

1) z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 

potwierdzajllcego kwalifikacje w zawodzie, po uzyskaniu upowai:nienia, o kt6rym 

mowa w art. 44zzzl ustawy, albo 

2) z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. 

4. Cztts6 praktyczna polega na wykonaniu zadania lub zadait egzaminacyjnych, 

kt6rych rezultatem jest wyr6b, usluga lub dokumentacja. 

5. Dyrektor okrt(gowej komisji egzaminacyjnej udostt(pnia szkole, plac6wce, 

pracodawcy lub podmiotowi prowadzllcemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, o kt6rym 

mowa w art. 68a ust. 2, elektroniczny system przeprowadzania egzaminu 

potwierdzajllcego kwalifikacje w zawodzie. 

Art. 44zzze. 1. Laureat i finalista tumieju lub olimpiady tematycznej zwi'!Zanych 

z wybranll dziedzinll wiedzy, wymienionych w wykazie, o kt6rym mowa wart. 44zzzw, 

jest zwolniony z czttsci pisemnej egzaminu potwierdzajllcego kwalifikacje w zawodzie. 

2. Zwolnienie, o kt6rym mowa w ust. 1, nastt(puje na podstawie zaswiadczenia 

stwierdzajllcego uzyskanie tytulu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaswiadczenie 

przedklada sit( przewodniczllcemu zespolu egzammacyJnego, o kt6rym mowa 

wart. 44zzzi ust. 3. 
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3. Zwo1nienie, o kt6rym mowa w ust. 1, jest r6wnoznaczne z uzyskaniem z cz~sci 

pisemnej egzaminu potwierdzaj£!cego kwalifikacje w zawodzie najwyzszego wyniku. 

Art. 44zzzf. 1. Uczen lub absolwent posiadaj£!CY orzeczenie o potrzebie ksztalcenia 

specjalnego wydane ze wzgl~du na niepelnosprawnosc moze przyst£!pic do egzaminu 

potwierdzaj£!cego kwalifikacje w zawodzie w warunkach i formie dostosowanych do 

rodzaju niepelnosprawnosci, na podstawie tego orzeczenia. 

2. Uczen lub absolwent posiadaj£!CY orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego 

wydane ze wzgl~du na niedostosowanie spoleczne lub zagrozenie niedostosowaniem 

spolecznym moze przyst£!pic do egzaminu potwierdzaj£!cego kwalifikacje w zawodzie 

w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz mozliwosci 

psychofizycznych, wynikaj£!cych odpowiednio z niedostosowania spolecznego lub 

zagrozenia niedostosowaniem spolecznym, na podstawie tego orzeczenia. 

3. Uczen posiadaj£!CY orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 1ub 

absolwent, kt6ry w roku szkolnym, w kt6rym przyst~puje do egzaminu 

potwierdzaj£!cego kwalifikacje w zawodzie, posiadal orzeczeme o potrzebie 

indywidualnego nauczania, moze przyst£!pic do egzaminu potwierdzaj£!cego kwalifikacje 

w zawodzie w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

mozliwosci psychofizycznych, wynikaj£!cych z jego stanu zdrowia, na podstawie tego 

orzeczenia. 

4. Zdaj£!CY chory lub niesprawny czasowo moze przyst£!pic do egzammu 

potwierdzaj£!cego kwalifikacje w zawodzie w warunkach odpowiednich ze wzgl~du na 

jego stan zdrowia, na podstawie zaswiadczenia o stanie zdrowia wydanego przez 

1ekarza. 

5. Uczen, sluchacz albo absolwent posiadaj£!CY opini~ poradni psychologiczno

-pedagogicznej, w tym poradni specja1istycznej, o specyficznych trudnosciach 

w uczeniu si~, wydan£! zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb, moze 

przyst£!pic do egzaminu potwierdzaj£!cego kwalifikacje w zawodzie w warunkach 

dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz mozliwosci psychofizycznych 

wynikaj£!cych z rodzaju tych trudnosci, na podstawie tej opinii. 

6. Uczen, sluchacz albo abso1went, kt6ry w roku szko1nym, w kt6rym przyst~puje 

do egzaminu potwierdzaj£!cego kwalifikacje w zawodzie, byl obj~ty pomoc£! 

psychologiczno-pedagogiczn£! w szkole ze wzgl~du na trudnosci adaptacyjne zwi£!Zane 
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z wczesniejszym ksztalceniem za granic~, zaburzenia komunikacji jyzykowej lub 

sytuacjy kryzysow~ lub traumatyczn~, moze przyst~pic do egzaminu potwierdzaj~cego 

kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych 

oraz mozliwosci psychofizycznych wynikaj~cych odpowiednio z rodzaju tych trudnosci, 

zaburzeit lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej op1ru1 

rady pedagogicznej. 

7. Dostosowanie formy egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie, 

o kt6rym mow a w ust. 1, pol ega na przygotowaniu odrybnych arkuszy egzaminacyjnych 

dostosowanych do rodzaju niepelnosprawnosci ucznia lub absolwenta. 

8. Dostosowanie warunk6w przeprowadzania egzaminu potwierdzaj~cego 

kwalifikacje w zawodzie, o kt6rych mowa w ust. 1-6, polega odpowiednio na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeit wynikaj~cych z niepelnosprawnosci, 

niedostosowania spolecznego lub zagrozenia niedostosowaniem spolecznym 

ucznia, sluchacz albo absolwenta; 

2) zapewmemu uczniowi, sluchaczowi albo absolwentowi miejsca pracy 

odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz mozliwosci psychofizycznych; 

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzytu specjalistycznego i srodk6w 

dydaktycznych; 

4) odpowiednim przedlui:eniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie; 

5) zapewnieniu obecnosci pomocy w czas1e egzammu potwierdzaj~cego 

kwalifikacje w zawodzie specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju 

niepelnosprawnosci, niedostosowania spolecznego lub zagrozenia 

niedostosowaniem spolecznym, jezeli jest to niezbydne dla uzyskania wlasciwego 

kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsludze sprzytu 

specjalistycznego i srodk6w dydaktycznych. 

9. Dla ucznia, sluchacza albo absolwenta, o kt6rym mowa w ust. 2-6, me 

przygotowuje siy odrybnych arkuszy egzaminacyjnych. 

10. Rada pedagogiczna, sposr6d mozliwych sposob6w dostosowania warunk6w 

i form przeprowadzania egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie, 

wymienionych w komunikacie, o kt6rym mow a w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, 

wskazuje spos6b lub sposoby dostosowania warunk6w lub formy przeprowadzania 
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egzammu potwierdzaj'!cego kwalifikacje w zawodzie dla uczma, sluchacza albo 

absolwenta, o kt6rym mowa w ust. 1-6. 

11. W przypadku absolwenta wymienionego w ust. 4 i 5, kt6ry ukonczyl szkoly we 

wczesniejszych latach, spos6b lub sposoby dostosowania warunk6w przeprowadzania 

egzaminu potwierdzaj'!cego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i mozliwosci 

absolwent6w, sposr6d mozliwych sposob6w dostosowania warunk6w przeprowadzania 

egzaminu potwierdzaj'!cego kwalifikacje w zawodzie, wymienionych w komunikacie, 

o kt6rym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, wskazuje przewodnicz~cy 

zespolu egzaminacyjnego, o kt6rym mowa wart. 44zzzi ust. 3. 

12. Przyst'!pienie do egzaminu potwierdzaj'!cego kwalifikacje w zawodzie 

w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i mozliwosci ucznia, sluchacza lub 

absolwenta, o kt6rym mowa w ust. 1-6, zapewma przewodnicz'!CY zespolu 

egzaminacyjnego, o kt6rym mowa w art. 44zzzi ust. 3. 

13. W szczeg6lnych przypadkach zdrowotnych lub losowych, dyrektor szkoly, na 

wniosek rady pedagogicznej, moze wyst'!pic do dyrektora okrygowej komisji 

egzaminacyjnej z wnioskiem o zgody na przyst'!pienie ucznia, sluchacza albo lub 

absolwenta do egzaminu potwierdzaj'!cego kwalifikacje w zawodzie w warunkach 

dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz mozliwosci psychofizycznych, 

nieujytych w komunikacie, o kt6rym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie. 

Art.44zzzg. Zdaj'!cy, kt6ry zamierza przyst'!pic do egzaminu potwierdzaj'!cego 

kwalifikacje w zawodzie, sklada pisemn'! deklaracjy. 

Art. 44zzzh. 1. Zdaj'!cy, o kt6rych mowa wart. 44zzzb ust. 3 pkt 3-5: niewidomi, 

slabowidz'!cy, nieslysz'!cy, slaboslysz'!cy, z niepelnosprawnosci'! ruchow'!, w tym 

z afazj'!, z uposledzeniem umyslowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym 

z zespolem Aspergera, przystypuj'! do egzaminu potwierdzaj'!cego kwalifikacje 

w zawodzie w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepelnosprawnosci, 

na podstawie zaswiadczenia potwierdzaj'!cego wystypowanie danej dysfunkcji, 

wydanego przez lekarza. 

2. Na podstawie zaswiadczenia, o kt6rym mowa w ust. 1, oraz komunikatu, 

o kt6rym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, dyrektor okrygowej komisji 

egzaminacyjnej lub upowa:Zniona przez niego osoba wskazuje spos6b lub sposoby 
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dostosowania warunk6w i formy przeprowadzania egzammu potwierdzaj'lcego 

kwalifikacje w zawodzie dla zdaj'lcych, o kt6rych mowa w ust. 1. 

Art. 44zzzi. 1. Za organizacjy i przebieg egzaminu potwierdzaj'lcego kwalifikacje 

w zawodzie w danej szkole, plac6wce, o kt6rej mowa wart. 2 pkt 3a, u danego 

pracodawcy lub w danym podmiocie prowadz't-cym kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

o kt6rym mow a w art. 68a ust. 2, odpowiada dyrektor tej szkoly, plac6wki, o kt6rej 

mowa w art. 2 pkt 3a, ten pracodawca lub upowaZ!liony przez niego pracownik lub 

podmiot prowadz't-CY kwalifikacyjny kurs zawodowy, o kt6rym mowa w art. 68a ust. 2 

lub upowaZ:niony przez niego pracownik. 

2. Do przeprowadzenia egzaminu potwierdzaj'lcego kwalifikacje w zawodzie 

dyrektor szkoly, plac6wki, o kt6rej mowa wart. 2 pkt 3a, pracodawca lub podmiot 

prowadz't-CY kwalifikacyjny kurs zawodowy, o kt6rym mowa w art. 68a ust. 2, powoluje 

zesp6l egzaminacyjny. 

3. Dyrektor szkoly, plac6wki, o kt6rej mowa wart. 2 pkt 3a, pracodawca lub 

przedstawiciel podmiotu prowadz't-cego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o kt6rym mowa 

w art. 68a ust. 2, jest przewodnicz'lcym zespolu egzaminacyjnego. W przypadku 

choroby przewodnicz'lcego zespolu egzaminacyjnego lub z innych waZ!lych przyczyn 

uniemozliwiaj'lcych udzial w egzaminie potwierdzaj'lcym kwalifikacje w zawodzie, 

przewodnicz'lcym zespolu egzaminacyjnego moze bye osoba wskazana przez dyrektora 

okrygowej komisji egzaminacyjnej. 

4. PrzewodnicZ't-CY zespolu egzammacyJnego, sposr6d czlonk6w zespolu 

egzaminacyjnego, powoluje zespoly nadzoruj'lce przebieg czysci pisemnej tego 

egzaminu w poszczeg6lnych salach oraz zespoly nadzoruj'lce przebieg czysci 

praktycznej tego egzaminu w poszczeg6lnych salach i wyznacza przewodnicz'lcych tych 

zespol6w. 

5. Przewodnicz't-CY zespolu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg 

w danej szkole, plac6wce, u pracodawcy lub w podmiocie prowadz'lcym kwalifikacyjny 

kurs zawodowy, o kt6rym mowa w art. 68a ust. 2, egzamin potwierdzaj't-CY kwalifikacje 

w zawodzie, w tym: 

1) informuje zdaj'lcych, kt6rzy zamierzaj'l przyst't-pic do egzaminu potwierdzaj'lcego 

kwalifikacje w zawodzie o tym egzaminie; 
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2) zapewnia przekazanie do okrygowej komisji egzaminacyjnej informacji 

niezbydnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzaj'lcego kwalifikacje 

w zawodzie; 

3) zapewnia warunki do samodzielnej pracy zdaj'lcych podczas egzammu 

potwierdzaj'lcego kwalifikacje w zawodzie; 

4) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materialy egzammacyJne 

niezbydne do przeprowadzenia egzammu potwierdzaj'lcego kwalifikacje 

w zawodzie od momentu odbioru material6w egzaminacyjnych do momentu ich 

przekazania dyrektorowi okrygowej komisji egzaminacyjnej. 

6. Przebieg egzammu potwierdzaj'lcego kwalifikacje w zawodzie jest 

dokumentowany w protokole przebiegu tego egzaminu. 

Art. 44zzzj. 1. W czasie trwania egzammu potwierdzaj'lcego kwalifikacje 

w zawodzie kCiZdy zdaj'!CY pracuje w warunkach zapewniaj'lcych samodzielnosc pracy. 

2. Do sali, w kt6rej jest przeprowadzany egzamin potwierdzaj'!CY kwalifikacje 

w zawodzie, nie moi:na wnosic zadnych urz'!dzen telekomunikacyjnych oraz material6w 

i przybor6w pomocniczych niewymienionych w komunikacie, o kt6rym mowa w art. 9a 

ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, ani korzystac z nich w tej sali. 

3. Zdaj'!CY samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne w czasie trwania czysci 

pisemnej i czysci praktycznej egzaminu potwierdzaj'lcego kwalifikacje w zawodzie. 

Art. 44zzzk. 1. Egzamin potwierdzaj'!CY kwalifikacje w zawodzie przeprowadza 

siy w danej szkole, plac6wce, o kt6rej mowa w art. 2 pkt 3a, u danego pracodawcy albo 

w miejscu wskazanym przez pracodawcy, w danym podmiocie prowadz'!cym 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o kt6rym mowa w art. 68a ust. 2, albo w miejscu 

wskazanym przez ten podmiot. 

2. Dla os6b, o kt6rych mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 3, egzamin potwierdzaj'!CY 

kwalifikacje w zawodzie organizuje podmiot prowadz'!CY kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o kt6rym mowa w art. 68a ust. 2. 

Art. 44zzzl. 1. Czysc praktyczn'l egzammu potwierdzaj'lcego kwalifikacje 

w zawodzie oraz czysc pisemn'l tego egzaminu przeprowadzanego z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzaj'lcego kwalifikacje 
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w zawodzie przeprowadza sit( w szkole, plac6wce, o kt6rej mowa w art. 2 pkt 3a, u 

pracodawcy lub w podmiocie prowadzllcym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o kt6rym 

mowa wart. 68a ust. 2, posiadajllcych upowa.Znienie wydane przez dyrektora okr<rgowej 

komisji egzaminacyjnej. 

2. Upowa.Znienie, o kt6rym mowa w ust. 1, potwierdza, ze szkola, plac6wka, 

o kt6rej mowa w art. 2 pkt 3a, pracodawca lub podmiot prowadzllCY kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o kt6rym mowa wart. 68a ust. 2, posiada warunki zapewniajllce prawidlowy 

przebieg egzaminu potwierdzajllcego kwalifikacje w zawodzie: 

1) w przypadku cz<rsci praktycznej egzaminu potwierdzajllcego kwalifikacje 

w zawodzie: 

a) zapewnia realizacj<r ksztalcenia w danym zawodzie, okreslone w podstawie 

programowej ksztalcenia w zawodach, 

b) zapewnia samodzielne wykonywanie przez zdajllcych zadan egzaminacyjnych 

zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, z uwzgl<rdnieniem bezpieczenstwa 

i higieny pracy, oraz warunki socjalne, 

c) zapewnia zdajllcym przystllpienie do egzaminu potwierdzajllcego kwalifikacje 

w zawodzie w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i mozliwosci, 

d) zapewnia zdajllcym pierwszll pomoc medycznll; 

2) w przypadku cz<rsci pisemnej egzaminu potwierdzajllcego kwalifikacje w zawodzie 

z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu 

potwierdzajllcego kwalifikacje w zawodzie: 

a) posiada odpowiednie wyposa.Zenia indywidualnych stanowisk 

egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, 

b) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadan egzaminacyjnych 

przez zdajllcych. 

3. Upowa.Znienia, o kt6rym mowa w ust. 1, udziela si<r na okres nie dluZszy niz 

3 lata. Upowa.Znienie moze zosta6 przedlu:lone na kolejne okresy nie dluzsze niz 3 lata. 

4. Upowa.Znienia, o kt6rym mowa w ust. 1 udziela si<r na wniosek szkoly, 

plac6wki, o kt6rej mowa w art. 2 pkt 3a, pracodawcy lub podmiotu prowadzllcego 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, o kt6rym mowa w art. 68a ust. 2. 

Art. 44zzzm. 1. Cztts6 pisemna egzammu potwierdzajllcego kwalifikacje 

w zawodzie trwa nie kr6cej niz 45 minut i nie dluzej niz 90 minut. 
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2. Czysc praktyczna egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie trwa nie 

kr6cej niz 120 minut i nie dluzej niz 240 minut. 

3. Czas trwania czysci pisemnej i czysci praktycznej egzaminu potwierdzaj~cego 

kwalifikacje w zawodzie okresla si<r w informatorze, o kt6rym mowa w art. 9a ust. 2 

pkt 3. 

Art. 44zzzn. 1. Prace egzaminacyjne zdaj~cych w czysci pisemnej egzaminu 

potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie s~ sprawdzane z wykorzystaniem narzydzi 

elektronicznych. 

2. Czysc praktyczn~ egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie, kt6rej 

rezultatem koiicowym jest wyr6b lub usluga, obserwuj~ i oceniaj~ obecni w sa1i 

egzaminacyjnej egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminator6w w zakresie 

przeprowadzania egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie, o kt6rej mowa 

w art. 9c ust. 2 pkt 7. 

3. Czysc praktyczn~ egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie, kt6rej 

jedynym rezultatem koiicowym jest dokumentacja, sprawdzaj~ i oceniaj~ egzaminatorzy 

wp1san1 do ewidencji egzaminator6w w zakresie przeprowadzania egzammu 

potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie, o kt6rej mowa wart. 9c ust. 2 pkt 7. 

4. Egzaminatorzy stosuj~ zasady oceniania rozwi~aii zadaii, o kt6rych mowa 

w art. 9a ust. 2 pkt 2. 

5. Egzaminatorzy, o kt6rych mowa w ust. 3, z zakresu danej kwalifikacji tworz~ 

zesp6l egzaminator6w. 

Art. 44zzzo. 1. Wynik egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie ustala 

dyrektor okr<rgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punkt6w uzyskanych 

przez zdaj~cego: 

1) w czysci pisemnej: 

a) po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym 

systemie przeprowadzania egzaminu potwierdzaj(!cego kwalifikacje 

w zawodzie - w przypadku gdy CZySC pisemna egzaminu potwierdzaj~cego 

kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzana z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu przeprowadzania tego egzaminu, 
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b) po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi - w przypadku gdy CZ((SC 

ptsemna egzammu potwierdzaji}cego kwalifikacje w zawodzie jest 

przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart 

odpowiedzi; 

2) w cz((sci praktycznej - po elektronicznym odczytaniu karty oceny. 

2. Zdaji}cy zdal egzamin potwierdzaji}cy kwalifikacje w zawodzie, jezeli uzyskal: 

1) z cz((sci pisemnej - co najmniej 50% punkt6w mozliwych do uzyskania, oraz 

2) z CZ((Sci praktycznej- co najmniej 75% punkt6w mozliwych do uzyskania. 

3. Zdaji}cy, kt6ry zdal egzamin potwierdzaji}cy kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje 

swiadectwo potwierdzaji}Ce kwalifikacjy W zawodzie wydane przez Okr((gOWi} komisjy 

egzaminacyjni}. Jezeli zdaji}cy nie zdal egzaminu potwierdzaji}cego kwalifikacje w zawodzie, 

otrzymuje informacj(( o wynikach tego egzaminu. 

4. Wynik egzaminu potwierdzaji}cego kwalifikacje w zawodzie jest ostateczny i nie 

sluZy na niego skarga do Si}du administracyjnego. 

Art. 44zzzp. W przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadan egzaminacyjnych przez 

zdaji}cego, lub 

2) wniesienia lub korzystania przez zdaji}cego w sa1i egzaminacyjnej z urzi}dzenia 

telekomunikacyjnego albo material6w lub przybor6w pomocniczych 

niewymienionych w komunikacie, o kt6rym mow a w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret 

drugie, lub 

3) zakl6cania przez zdaji}cego prawidlowego przebiegu CZ((Sci pisemnej lub CZ((Sci 

praktycznej egzaminu potwierdzaji}cego kwalifikacje w zawodzie w spos6b 

utrudniaji}cy prac(( pozostalym zdaji}cym 

- przewodniczi}cy zespolu egzaminacyjnego przerywa i uniewaZnia temu zdaji}cemu 

odpowiednii} CZ((SC egzaminu potwierdzaji}cego kwalifikacje w zawodzie. Informacj(( o 

przerwaniu i uniewa2:nieniu zamieszcza si(( w protokole przebiegu egzaminu 

potwierdzaji}cego kwalifikacje w zawodzie. 

Art. 44zzzq. 1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania i oceniania 

zadania lub zadan egzaminacyjnych przez egzaminatora, jezeli jedynym rezultatem 

koncowym wykonania zadania lub zadan egzaminacyjnych jest dokumentacja: 
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1) niesamodzielnego wykonania zadania lub zadait przez zdaj'lcego w czt(sci 

praktycznej egzaminu potwierdzaj'lcego kwalifikacje w zawodzie, 

2) wystt(powania w pracy zdaj'lcego jednakowych sformulowait wskazuj'lcych na 

udostt(pnienie rozwiClZait innemu zdaj'lcemu lub korzystanie z rozwiClZait innego 

zdaj'lcego 

- dyrektor okrt(gowej komisji egzaminacyjnej przekazuje zdaj'lcemu, 

a w przypadku zdaj'lcego, o kt6rym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - zdaj'lcemu lub 

jego rodzicom, pisernn'l informacjt( o zamiarze uniewaznienia temu zdaj'lcemu czt(sci 

praktycznej egzaminu potwierdzaj'lcego kwalifikacje w zawodzie. 

2. W przypadku zdaj'lcych, o kt6rych mowa w art.44 zzzb ust. 3 pkt 1-3, 

informacjt(, o kt6rej mowa w ust. 1, dyrektor okrt(gowej komisji egzaminacyjnej 

przekazuje za posrednictwem dyrektora szkoly, dyrektora plac6wki, o kt6rej mowa 

w art. 2 pkt 3a, pracodawcy lub podmiotu prowadz'lcego kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o kt6rym mowa w art. 68a ust. 2. Dyrektor szkoly, dyrektor plac6wki, 

o kt6rej mowa w art. 2 pkt 3a, pracodawca albo podmiot prowadzClCY kwalifikacyjny 

kurs zawodowy, o kt6rym mowa w art. 68a ust. 2, niezwlocznie przekazuje tt( 

informacjt( zdaj'lcemu, a w przypadku zdaj'lcego, o kt6rym mowa w art. 44zzzb ust. 3 

pkt 1 - zdaj'lcemu lub jego rodzicom. 

3. Zdaj'lcy, a w przypadku zdaj'lcego, o kt6rym mowa wart. 44zzzb ust. 3 pkt 1 -

zdajClCY lub jego rodzice, maj'l prawo zlozyc wniosek o wgl'ld do dokumentacji, na 

podstawie kt6rej dyrektor okrt(gowej komisji egzaminacyjnej zamierza uniewaznic CZt(SC 

praktyczn'l egzaminu potwierdzaj'lcego kwalifikacje w zawodzie. Wniosek sklada sit( do 

dyrektora okrt(gowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia 

otrzymania pisernnej informacji, o kt6rej mowa w ust. 1. 

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o kt6rym mowa w ust. 3, 

dyrektor okrt(gowej komisji egzaminacyjnej umozliwia zdaj'lcemu, a w przypadku 

zdaj'lcego, o kt6rym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - zdaj'lcemu lub jego rodzicom, 

zapoznanie sit( z dokumentacj'l oraz zlozenie wyjasnieit w tej sprawie, we wskazanym 

miejscu i czasie. 

5. Dyrektor okrt(gowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o uniewaznieniu czt(sci 

praktycznej egzaminu potwierdzaj'lcego kwalifikacje w zawodzie, w terminie 14 dni od 

dnia: 

1) otrzymania wniosku, o kt6rym mowa w ust. 3, albo 
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2) uplywu terminu do zlozenia wniosku, o kt6rym mowa w ust. 3. 

6. Dyrektor okrygowej komisji egzaminacyjnej przekazuje zdajll-cemu, 

a w przypadku zdajll-cego, o kt6rym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - zdajll-cemu lub 

jego rodzicom, pisemnll- informacjy o uniewa2:nieniu czysci praktycznej egzaminu, wraz 

z uzasadnieniem. 

7. Zdajll-cy, a w przypadku zdajll-cego, o kt6rym mowa wart. 44zzzb ust. 3 pkt 1-

zdajl:l-CY lub jego rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji 

o uniewa2:nieniu, o kt6rej mowa w ust. 5, moze wniesc do dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, za posrednictwem dyrektora okrygowej komisji egzaminacyjnej, 

zastrzezenia do rozstrzygniycia dyrektora okrygowej komisji egzaminacyjnej. 

8. Zastrzezenia, o kt6rych mowa w ust. 7, wraz z dokumentacjll- niezbydnl:l- do ich 

rozpatrzenia, dyrektor okrygowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie p6:lniej niz 

nastypnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzezen, dyrektorowi Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, chyba ze dyrektor okrygowej komisji egzaminacyjnej 

uwzglydni zastrzezenia zlozone przez zdajll-cego, a w przypadku zdajll-cego, o kt6rym 

mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - zdajll-cego lub jego rodzic6w. 

9. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzezenia, o kt6rych 

mow a w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzezen wraz z dokumentacjll- od 

dyrektora okrygowej komisji egzaminacyjnej. Rozstrzygniycie dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie sluzy na nie skarga do Sl:l-du 

administracyjnego. 

10. W przypadku braku mozliwosci przekazania zdajll-cemu, a w przypadku 

zdajll-cego, o kt6rym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - zdajll-cemu lub jego rodzicom, 

pisemnej informacji, o kt6rej mowa w ust. 1, dyrektor szkoly, dyrektor plac6wki, 

o kt6rej mowa wart. 2 pkt 3a, pracodawca albo podmiot prowadzl:l-CY kwalifikacyjny 

kurs zawodowy, o kt6rym mowa w art. 68a ust. 2, niezwlocznie informuje o tym 

dyrektora okrygowej komisji egzaminacyjnej, kt6ry, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania informacji od dyrektora szkoly, dyrektora plac6wki, o kt6rej mowa wart. 2 

pkt 3a, pracodawcy albo podmiotu prowadzl:l-cego kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

o kt6rym mowa w art. 68a ust. 2, rozstrzyga o uniewaznieniu. W przypadku braku 

potwierdzenia otrzymania informacji, o kt6rej mowa w ust. 1, przez zdajll-cego 

wymienionego wart. 44zzzb ust. 3 pkt 4 i 5 dyrektor okrygowej komisji egzaminacyjnej 

rozstrzyga o uniewaznieniu. W przypadku uniewaznienia dyrektor okrygowej komisji 
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egzaminacyjnej przekazuje, za posrednictwem dyrektora szkoly, dyrektora plac6wki, 

o kt6rej mowa wart. 2 pkt 3a, pracodawcy lub podmiotu prowadz~cego kwalifikacyjny 

kurs zawodowy, o kt6rym mowa wart. 68a ust. 2, pisemn~ informacj<r o tym 

uniewa.Znieniu wraz z uzasadnieniem, zdaj~cemu, a w przypadku zdaj~cego, o kt6rym 

mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - zdaj~cemu lub jego rodzicom. W przypadku 

zdaj~cego, o kt6rym mowa wart. 44zzzb ust. 3 pkt 4 i 5, dyrektor okr<rgowej komisji 

egzaminacyjnej przekazuje pisemn~ informacj<r o uniewaznieniu temu zdaj~cemu. 

Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si<r odpowiednio. 

11. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 10, zdaj~cy, a w przypadku zdaj~cego, 

o kt6rym mowa wart. 44zzzb ust. 3 pkt 1, zdaj~cy lub jego rodzice, mog~ wniesc do 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za posrednictwem dyrektora okrygowej 

komisji egzaminacyjnej, zastrzezenia do rozstrzygni<rcia dyrektora okr<rgowej komisji 

egzaminacyjnej, w terminie 3 dni roboczych od dnia: 

1) otrzymania informacji o uniewaznieniu, o kt6rej mowa w ust. 9, albo 

2) zapoznania si<r z dokumentacj~ oraz zlozenia wyjasnien, o kt6rych mowa w ust. 2 

i 3. 

Przepisy ust. 7 i 8 stosuje si<r odpowiednio. 

12. Swiadectwo potwierdzaj~ce kwalifikacjy w zawodzie, o kt6rym mowa 

w art. 44zzzo ust. 3, dyrektor okrygowej komisji egzaminacyjnej wydaje po dokonaniu 

rozstrzygni<rcia w sprawie uniewa.Znienia, jezeli w wyniku tego rozstrzygni<rcia nie 

zostala uniewazniona czysc praktyczna egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje 

w zawodzie tego zdaj~cego i zdaj~cy spelnil warunki, o kt6rych mowa wart. 44zzzo 

ust. 2. 

13. W przypadku uniewaznienia czysci pisemnej lub czysci praktycznej egzaminu 

potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie danego zdaj~cego, dyrektor okr<rgowej 

komisji egzaminacyjnej ustala wynik uzyskany z cz<rsci pisemnej lub cz<rsci praktycznej 

tego egzaminu,jako ,0%". 

Art. 44zzzr. 1. Zdaj~cy, a w przypadku zdaj~cego, o kt6rym mowa w art. 44zzzb 

ust. 3 pkt 1 - zdaj~cy lub jego rodzice, w terminie 2 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia: 

1) czysci pisemnej egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie, 
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2) czysci praktycznej egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie, kt6rej 

jedynym rezultatem wykonania zadania lub zadan egzaminacyjnych jest 

dokumentacja 

- moze zglosic zastrzezenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okrygowej komisji 

egzaminacyjnej, jezeli uzna, ze w trakcie egzaminu zostaly naruszone przepisy 

dotycz~ce jego przeprowadzania. 

2. Dyrektor okr<rgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzezenia w terminie 

7 dni od dnia ich otrzymania i informuje zdaj~cego, a w przypadku zdaj~cego, o kt6rym 

mowa wart. 44zzzb ust. 3 pkt 1- zdaj~cego lub jego rodzic6w, o wyniku 

rozstrzygni<rcia. 

3. Zdaj~cy, a w przypadku zdaj~cego, o kt6rym mowa wart. 44zzzb ust. 3 pkt 1-

zdaj~cy lub jego rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji 

o wyniku rozstrzygniycia, o kt6rym mowa w ust. 2, moze wniesc do dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za posrednictwem dyrektora okrygowej komisji 

egzaminacyjnej, zastrzezenia do rozstrzygniycia dyrektora okrygowej komisji 

egzaminacyjnej. 

4. Zastrzezenia, o kt6rych mowa w ust. 3, wraz z dokumentacj~ niezb<rdn~ do ich 

rozpatrzenia, dyrektor okrygowej komisji egzaminacyjnej przekazuje nie p6Zniej niz 

nastt(pnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzezen, dyrektorowi Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, chyba ze dyrektor okrt(gowej komisji egzaminacyjnej 

uwzglydni zastrzezenia zlozone przez zdaj~cego, a w przypadku zdaj~cego, o kt6rym 

mowa wart. 44zzzb ust. 3 pkt 1- zdaj~cego lub jego rodzic6w. 

5. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzezenia, o kt6rych 

mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygni<rcie dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie sluzy na nie skarga do s~du 

administracyjnego. 

6. W razie stwierdzenia naruszenia przepis6w dotycz~cych przeprowadzania 

egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie, na skutek zastrzezen, o kt6rych 

mowa w ust. 1, lub z urzttdu, dyrektor okrt(gowej komisji egzaminacyjnej, 

w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, moze uniewa:lnic 

dan~ czysc egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie i zarz~dzic jej 

ponowne przeprowadzenie, jezeli to naruszenie moglo wplyn~c na wynik tego 

egzaminu. 
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7. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 5, dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej moze uniewa:Znic dan<1- CZ((SC egzaminu potwierdzaj'l-cego kwalifikacje 

w zawodzie i zarz<1-dzic jej ponowne przeprowadzenie, jezeli to naruszenie moglo 

wplyn'l-6 na wynik egzaminu. 0 rozstrzygniyciu dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej informuje dyrektora okr((gowej komisji egzaminacyjnej. 

8. W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 6 i 7, uniewa:Znienie moze nast<1-pic 

w stosunku do wszystkich zdaj'l-cych, zdaj'l-cych w poszczeg6lnych szkolach, 

plac6wkach, o kt6rych mowa w art. 2 ust. 3a, u pracodawc6w lub w podmiotach 

prowadz<1-cych kwalifikacyjny kurs zawodowy, o kt6rych mowa wart. 68a ust. 2, a tak:Ze 

w stosunku do poszczeg6lnych zdaj'l-cych. 

9. W przypadku niemoznosci ustalenia wynik6w danej cz((sci egzaminu 

potwierdzaj'l-cego kwalifikacje w zawodzie, z powodu zagini((cia lub zniszczenia kart 

oceny lub prac egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, dyrektor okr((gowej komisji 

egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

uniewa:Znia dan'l- CZ((SC egzaminu potwierdzaj'l-cego kwalifikacje w zawodzie danego 

zdaj'l-cego, i zarz<1-dza jego ponowne przeprowadzenie. 

10. Termin ponownego przeprowadzenia egzaminu potwierdzaj'l-cego kwalifikacje 

w zawodzie ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Art. 44zzzs. 1. W przypadku czysci praktycznej egzaminu potwierdzaj'l-cego 

kwalifikacje w zawodzie, kt6rej rezultatem wykonania zadania lub zadail 

egzaminacyjnych jest wyr6b lub usluga, zdaj'l-cy, a w przypadku zdaj'l-cego, o kt6rym 

mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - zdaj<l-CY lub jego rodzice, mog'l- wniesc zastrzezenia 

do nieprzestrzegania przepis6w dotycz'l-cych przeprowadzania czysci praktycznej 

egzammu potwierdzaj<1-cego kwalifikacje w zawodzie. Zastrzezenia wraz 

z uzasadnieniem sklada si(( w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia CZ((Sci 

praktycznej egzaminu potwierdzaj'l-cego kwalifikacje w zawodzie do dyrektora 

okrygowej komisji egzaminacyjnej. 

2. W przypadku, o kt6rym 
. . . 

egzammacyJneJ zwraca si(( do 

mowa w ust. 1, dyrektor okr((gowej komisji 

przewodnicz<1-cego zespolu egzammacyJnego 

o przedstawienie wyjasnien dotycz'l-cych wniesionego zastrzezenia. 

3. Przepisy art. 44zzzrust. 2-8 i 10 stosuje si((. 
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Art. 44zzzt. 1. Zdaj(!cy, a w przypadku zdaj(!cego, o kt6rym mowa w art. 44zzzb 

ust. 3 pkt 1 - zdaj(!cy lub jego rodzice, rna prawo wgl(!du do: 

1) karty odpowiedzi - w przypadku czysci pisemnej egzaminu potwierdzaj(!cego 

kwalifikacje w zawodzie, 

2) karty oceny - w przypadku czysci praktycznej egzammu potwierdzaj(!cego 

kwalifikacje w zawodzie, 

- w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora wla8ciwej okrygowej komisji 

egzaminacyjnej, w terminie 6 miesiycy od dnia wydania swiadectwa potwierdzaj(!cego 

kwalifikacjy w zawodzie lub informacji o wynikach egzaminu potwierdzaj(!cego 

kwalifikacje w zawodzie, o kt6rej mowa w art. 44zzzo ust. 3. Jezeli rezultatem 

wykonania zadania egzaminacyjnego w czysci praktycznej egzaminu potwierdzaj(!cego 

kwalifikacje w zawodzie jest dokumentacja, zdaj(!cy, a w przypadku zdaj(!cego, 

o kt6rym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1- zdaj(!cy lub jego rodzice, maj(! prawo wgl(!du 

takZe do tej dokumentacji. 

2. Podczas dokonywania wgl(!du, o kt6rym mowa w ust. 1, zdaj(!cemu, 

a w przypadku zdaj(!cego, o kt6rym mowa wart. 44zzzb ust. 3 pkt 1- zdaj(!cemu lub 

jego rodzicom, zapewnia siy mozliwosc zapoznania siy z zasadami oceniania rozwi'!Zan 

zadan, o kt6rych mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2. 

3. Zdaj(!cy, a w przypadku zdajllcego, o kt6rym mowa wart. 44zzzb ust. 3 pkt 1-

zdajl:!CY lub jego rodzice, moze zwr6cic siy z wnioskiem o weryfikacjy sumy 

przyznanych punkt6w, o kt6rych mowa w art. 44zzzo ust. 1. Wniosek wraz 

z uzasadnieniem sklada siy do dyrektora okrygowej komisji egzaminacyjnej w terminie 

2 dni roboczych od dnia dokonania wgl(!du. 

4. Weryfikacji sumy przyznanych punkt6w dokonuje siy w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku, o kt6rym mow a w ust. 3. 

5. Dyrektor okrygowej komisji egzaminacyjnej informuje ptsemme zdaj(!cego, 

a w przypadku zdaj(!cego, o kt6rym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 - zdaj(!cego lub 

jego rodzic6w, o wyniku weryfikacji sumy przyznanych punkt6w, w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania wniosku, o kt6rym mowa w ust. 3. 

6. Jezeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma przyznanych punkt6w 

zostala podwyzszona, dyrektor okrygowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik 

egzaminu potwierdzaj(!cego kwalifikacje w zawodzie oraz wydaje swiadectwo 
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potwierdzajct-ce kwalifikacjy w zawodzie, jezeli zdajct-cy spelnil warunki, o kt6rych 

rnowa w art. 44zzzo ust. 2. 

Art. 44zzzu. 1. Zdajct-cy, o kt6rym rnowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1: 

1) kt6ry nie przystct-pil do egzaminu potwierdzajct-cego kwalifikacje w zawodzie, lub 

do odpowiedniej jego czysci w wyznaczonym terminie, albo 

2) kt6rego czysc pisemna lub czys6 praktyczna egzaminu potwierdzajct-cego 

kwalifikacje w zawodzie zostala uniewa:lniona, albo 

3) kt6ry nie uzyskal wymaganej do zdania egzaminu potwierdzajct-cego kwalifikacje 

w zawodzie liczby punkt6w z danej czysci tego egzaminu 

-rna prawo przystct-pic do egzaminu potwierdzajct-cego kwalifikacje w zawodzie lub 

odpowiedniej czysci tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania 

w trakcie nauki. 

2. Zdajct-cy, o kt6rym rnowa wart. 44zzzb ust. 3 pkt 2 i 3: 

1) kt6ry nie przystct-pil do egzaminu potwierdzajct-cego kwalifikacje w zawodzie lub 

odpowiedniej czysci tego egzaminu w wyznaczonym terminie, albo 

2) kt6rego czysc pisemna lub czysc praktyczna egzaminu potwierdzajct-cego 

kwalifikacje w zawodzie zostala uniewa:Zniona, albo 

3) kt6ry nie uzyskal wymaganej do zdania tego egzaminu liczby punkt6w z danej 

czysci tego egzaminu 

- rna prawo przystct-pic do egzaminu potwierdzajct-cego kwalifikacje w zawodzie lub 

odpowiedniej czysci tego egzaminu w kolejnych terminachjego przeprowadzania, z tym 

ze w przypadku, gdy przystypuje do egzaminu potwierdzajct-cego kwalifikacje 

w zawodzie lub jego czysci po raz trzeci lub kolejny, zdaje ten egzamin lub jego czys6 

na zasadach okreslonych dla egzaminu ekstemistycznego, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 10 ust. 5, z tyrn ze tego zdajct-cego nie dotyczy wykaz 

zawod6w, o kt6rym rnowa wart. 10 ust. 6. 

3. Zdajct-cy, o kt6rym rnowa wart. 44zzzb ust. 3 pkt 4 i 5, kt6ry przystct-pil do 

egzaminu potwierdzajct-cego kwalifikacje w zawodzie i nie uzyskal z jednej czysci tego 

egzaminu wyrnaganej do zdania liczby punkt6w rna prawo przystct-pic do tej czysci 

egzaminu potwierdzajct-cego kwalifikacje w zawodzie w kolejnych terminach jego 

przeprowadzania przez okres 5 lat, liczct-c od dnia, w kt6ryrn przystct-pil do tego 

egzaminu po raz pierwszy. 
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4. Po uplywie 5 lat, liczl:!C od dnia, w kt6rym zdajl:!CY po raz pierwszy: 

1) przystl:!pil do egzaminu potwierdzajl:!cego kwalifikacje w zawodzie i nie uzyskal 

z jednej czysci tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punkt6w, 

2) kt6rego czysc pisemna lub czysc praktyczna egzaminu potwierdzajl:!cego 

kwalifikacje w zawodzie zostala uniewai:niona, albo 

3) me przystl:!pil do czysci pisemnej lub czysci praktycznej egzammu 

potwierdzajl:!cego kwalifikacje w zawodzie w wyznaczonym terminie 

- zdajl:!CY ten przystypuje do egzaminu potwierdzajl:!cego kwalifikacje w zawodzie 

w pelnym zakresie. 

Art. 44zzzv. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze 

rozporzl:!dzenia szczeg6lowe warunki i spos6b przeprowadzania egzaminu 

potwierdzajl:!cego kwalifikacje w zawodzie, w tym: 

1) zakres danych, kt6re powinna zawierac deklaracja o przystl:!pieniu do egzaminu 

potwierdzajl:!cego kwalifikacje w zawodzie oraz tryb skladania tej deklaracji; 

2) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okrygowej komisji egzaminacyjnej 

informacji niezbydnych do przeprowadzenia egzammu potwierdzajl:!cego 

kwalifikacje w zawodzie, w tym informacji zawartych w deklaracjach, o kt6rych 

mowa w art. 44zzzg, 

3) tryb wydawania opinii, o kt6rych mowa wart. 44zzzfust. 6; 

4) sklad zespol6w, o kt6rych mowa wart. 44zzzi ust. 4, 

5) szczeg6lowe zadania przewodniczl:!cego zespolu egzaminacyjnego oraz zespol6w 

nadzorujl:!cych, o kt6rych mowa w art. 44zzzi, egzaminator6w i zespol6w 

egzaminator6w w zakresie czysci praktycznej egzaminu potwierdzajl:!cego 

kwalifikacje w zawodzie, a takZe nauczycieli biorl:!cych udzial w przeprowadzaniu 

egzaminu potwierdzajl:!cego kwalifikacje w zawodzie, 

6) zakres informacji, kt6re zamieszcza siy w protokolach, o kt6rych mowa 

wart. 44zzzzi ust. 6, 

7) spos6b postypowania z materialami egzaminacyjnymi dostarczanymi do szk6l, 

plac6wek, o kt6rych mowa wart. 2 pkt 3a, pracodawc6w, podmiot6w 

prowadzl:!cych kwalifikacyjny kurs zawodowy, o kt6rym mowa wart. 68a ust. 2, 

w tym tryb zglaszania nieprawidlowosci w tym zakresie, 
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8) spos6b organizacji i przeprowadzania kai:dej cz~sci egzaminu potwierdzajct-cego 

kwalifikacje w zawodzie, spos6b post~powania w sytuacjach zagrozenia lub 

naglego zakl6cenia przebiegu egzammu potwierdzajct-cego kwalifikacje 

w zawodzie, przeprowadzania egzammu potwierdzajct-cego kwalifikacje 

w zawodzie w miejscu innym niz szkola, plac6wka, u danego pracodawcy lub 

w danym podmiocie prowadzct-cym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o kt6rym 

mowa w art. 68a ust. 2, ze wzgl~du na stan zdrowia zdajct-cego lub jego 

niepelnosprawnosc; 

9) termin przechowywania prac zdajct-cych oraz dokumentacji egzammu 

potwierdzajct-cego kwalifikacje w zawodzie, 

1 0) zakres informacji zawartych we wniosku, o kt6rym mowa w art. 44zzzl, termin 

zlozenia tego wniosku oraz tryb udzielania i przedluzania upowai:nienia szkolom, 

plac6wkom, o kt6rych mowa wart. 2 pkt 3a, pracodawcom oraz podmiotom 

prowadzct-cym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o kt6rych mowa wart. 68a ust. 2; 

11) osoby, kt6re nie wchodzct- w sklad zespolu egzaminacyjnego i nie biorct- udzialu 

w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzajct-cego kwalifikacje w zawodzie, kt6re 

mogct- przebywac w sali egzaminacyjnej podczas tego egzaminu, w tym osoby, 

kt6re mogct- wyst~powac w charakterze obserwator6w podczas egzaminu 

potwierdzajct-cego kwalifikacje w zawodzie; 

12) wysokosc oplat pobieranych za egzamin potwierdzajct-CY kwalifikacje w zawodzie 

przeprowadzany dla uczni6w - mlodocianych pracownik6w, o kt6rych mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 Kodeksu Pracy 

oraz dla os6b doroslych, o kt6rych mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 4, oraz 

mozliwosc zwalniania os6b o niskich dochodach z calosci lub cz~sci oplat za 

egzamin potwierdzajct-CY kwalifikacje w zawodzie oraz tryb tego zwalniania 

z uwzgl~dnieniem koniecznosci zapewnienia wlasciwej organizacji i przebiegu oraz 

wlasciwego dokumentowania egzaminu potwierdzajct-cego kwalifikacje w zawodzie, 

zapewnienia w skladzie zespol6w, o kt6rych mowa w art. 44zzzi ust. 4, co najmniej 

jednej osoby zatrudnionej w innej szkole lub w plac6wce, zapewnienia mozliwosci 

wglct-du, o kt6rym mowa w art. 44zzzt ust. 2, oraz ze wysokosc oplaty za egzamin 

potwierdzajct-cy kwalifikacje w zawodzie nie moze bye wyzsza niz koszt 

przeprowadzania tego egzaminu. 
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Art. 44zzzw. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania oglasza 

w Biuletynie lnformacji Publicznej komunikat w spraw1e wykazu olimpiad 

przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiot6w obj~tych 

egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a takZe turniej6w lub olimpiad 

tematycznych zwiE!Zanych z wybranym przedmiotem lub dziedzin~ wiedzy, 

uprawniaj~cych odpowiednio do: 

1) zwolnienia z przyst~pienia do danej cz~sci sprawdzianu, dane go zakresu albo 

poziomu odpowiedniej cz~sci egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego 

z danego przedmiotu albo cz~sci pisemnej egzammu potwierdzaj~cego 

kwalifikacje w zawodzie; 

2) przyjmowania laureat6w i finalist6w tych olimpiad lub turniej6w w pierwszej 

kolejnosci do szk6l wymienionych w art. 20d 

- nie p6Zn.iej niz na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania. 

Art. 44zzzx. Przepis6w rozdzialu 3b me stosuje s1~ do dzieci i mlodziezy 

z uposledzeniem umyslowym w stopniu gl~bokim."; 

43) wart. 53: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,3. W wyborach, o kt6rych mow a w ust. 2, na rodzic6w ka:ldego uczma 

przypada jeden glos. Wybory przeprowadza si~ na pierwszym zabraniu rodzic6w 

w danym roku szkolnym.", 

b) po ust. 3 dodaje si~ ust. 3a w brzmieniu: 

,3a. Kadencja rad rodzic6w, o kt6rych mowa w ust. 1, trwa 3 lata szkolne. 

W przypadku zmniejszenia si~ skladu rady rodzic6w przed uplywem kadencji 

przeprowadza s1~ wybory uzupelniaj~ce; przepisy ust. 2 i 3 stosuje s1~ 

odpowiednio."; 

44) w art. 54 w ust. 2 w pkt 3 kropk~ zast~puje s1~ srednikiem i dodaje s1~ pkt 4 

w brzmieniu: 

,4) opiniowanie ustalonego przez rad~ pedagogiczn~ sposobu wykorzystania wynik6w 

nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad szkol~ lub plac6wk~ przez organ 

nadzoru pedagogicznego. "; 
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45) w art. 55 po ust. 5 dodaje si(( ust. 5a w brzmieniu: 

,5a. Samorz~d rna prawo do zapoznania siy z ustalonym przez rady pedagogiczn~ 

sposobem wykorzystania wynik6w nadzoru pedagogicznego, sprawowanego nad szkol~ 

lub plac6wk~ przez organ nadzoru pedagogicznego i wyra.Zenia o nim opinii."; 

46) wart. 61 po ust. 3 dodaje siy ust. 3a-3c w brzmieniu: 

,3a. W przypadku przyjycia z urzydu, w okresie od rozpoczycia do zakonczenia 

zajyc dydaktycznych do klasy I, II lub III szkoly podstawowej, ucznia zamieszkalego 

w obwodzie tej szkoly, dyrektor szkoly, za zgod~ organu prowadz~cego oraz rady 

oddzialowej, o kt6rej mowa wart. 53 ust. 2 pkt 1, moze zwiykszyc liczby uczni6w 

w oddziale, do kt6rego przyjmuje ucznia, ponad liczby okreslon~ w ust. 3. 

3b. Jezeli liczba uczni6w w oddziale klas I-III zostanie zwiykszona, zgodnie 

z ust. 3a, o wiycej niz dw6ch uczni6w w szkole, zatrudnia siy asystenta nauczyciela. 

3c. Oddzial, w kt6rym liczb(( uczni6w zwiykszono zgodnie z ust. 3a, moze 

funkcjonowac ze zwiykszon~ liczb~ uczni6w w ci~gu calego etapu edukacyjnego."; 

47) wart. 64: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

, 1. Podstawowymi formami dzialalnosci dydaktyczno-wychowaczej szkoly 

s~: 

1) obowi~kowe zajycia edukacyjne, do kt6rych zalicza si(( zajycia edukacyjne 

z zakresu ksztalcenia og6lnego i z zakresu ksztalcenia w zawodzie, o kt6rych 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1, w tym 

praktyczn~ nauk(( zawodu, a w przypadku szk6l artystycznych - zajycia 

edukacyjne artystyczne; 

2) dodatkowe zajycia edukacyjne, do kt6rych zalicza siy: 

a) zajycia z jyzyka obcego nowozytnego innego niz j((zyk obey nowozytny 

nauczany w ramach obowi~kowych zajyc edukacyjnych, o kt6rych 

mowa wpkt 1, 

b) zaj((cia, dla kt6rych nie zostala ustalona podstawa programowa, lecz 

program nauczania tych zaj((c zostal wl~czony do szkolnego zestawu 

program6w nauczania; 

3) zajycia rewalidacyjne dla uczni6w niepelnosprawnych; 

4) zajycia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kurs6w zawodowych; 

5) zajycia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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6) zaj<rcia rozwijaj'lce zainteresowania i uzdolnienia uczni6w.", 

b) po ust. 1 dodaje si<r ust. 1 a i 1 b w brzmieniu: 

,1a. Formami dzialalnosci dydaktyczno-wychowawczej szkoly Sll zajycia 

edukacyjne, o kt6rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2, 

zajycia edukacyjne, o kt6rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 

ust. 3, oraz zajycia edukacyjne, o kt6rych mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o p1anowaniu rodziny, 

ochronie plodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci przerywania ciqzy (Dz. U. 

Nr 17, poz. 78., z p6Zn.. zm.5
)), organizowane w trybie okreslonym w tych 

przepisach. 

1 b. Zaj<rcia edukacyjne, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor 

szkoly, za zgod'l organu prowadz'lcego szkol<r i po zasi<rgniyciu opinii rady 

pedagogicznej i rady rodzic6w.", 

c) ust. 2 i 3 otrzymuj'l brzmienie: 

,2. Szkola moze prowadzic r6wniez inne niz wymienione w ust. 1 i 2 zaj<rcia 

edukacyjne. 

3. Zaj<rcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6, mog'l bye prowadzone takZe 

z udzialem wolontariuszy."; 

48) wart. 66 po ust. 1a dodaje siy ust. lb w brzmieniu: 

,lb. Uczeil realizujllCY indywidualny tok nauki jest k1asyfikowany na podstawie 

egzamin6w klasyfikacyjnych. Egzaminy k1asyfikacyjne SCl przeprowadzane zgodnie 

z przepisami art. 441 i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb, a w przypadku 

zajyc edukacyjnych artystycznych rea1izowanych w szkole artystycznej - zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 44zq."; 

49) w art. 68a w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymuj'l brzmienie: 

,1) publiczne szkoly prowadz'lce ksztalcenie zawodowe - w zakresie zawod6w, 

w kt6rych ksztalc'l oraz w zakresie obszar6w ksztalcenia, do kt6rych SCl przypisane 

te zawody; 

s) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334, 
z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i Nr 157, poz. 1040, z 1999 r. Nr 5, poz. 32 i z 2001 r. 
Nr 154, poz. 1792. 



-112-

2) niepubliczne szkoly o uprawnieniach szk6l publicznych, prowadz'lce ksztalcenie 

zawodowe - w zakresie zawod6w, w kt6rych ksztalc'l oraz w zakresie obszar6w 

ksztalcenia, do kt6rych S'l przypisane te zawody;"; 

50) po art. 71a dodaje sit( art. 71aa w brzmieniu: 

,Art. 71aa. 1. Plac6wka artystyczna umozliwia rozwtJanie zainteresowan i 

uzdolnien artystycznych uczni6w poprzez prowadzenie zajt(c edukacyjnych 

artystycznych w zakresie edukacji muzycznej, plastycznej lub baletowej. 

2. Zajycia edukacyjne artystyczne w plac6wce artystycznej SCl prowadzone 

zgodnie z przepisami w sprawie ramowych plan6w nauczania w publicznych szkolach i 

plac6wkach artystycznych wydanymi na podstawie art. 32a. 

3. Organizacjt( dzialania plac6wki artystycznej w danym roku szkolnym okresla 

arkusz organizacyjny plac6wki, opracowany przez dyrektora plac6wki artystycznej i 

zatwierdzony przez organ prowadz'!CY plac6wky artystyczn'l. Szczeg6lowy zakres 

edukacji artystycznej, w tym specjalnosc, w ramach kt6rej plac6wka prowadzi zajt(cia 

edukacyjne artystyczne, okresla ramowy statut plac6wki artystycznej. 

4. Ocenianie w plac6wce artystycznej polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postt(p6w w opanowaniu przez ucznia wiadomosci i umiejt(tnosci w stosunku 

do wymagan edukacyjnych wynikaj'lcych z realizowanych w plac6wce artystycznej 

zajt(c edukacyjnych artystycznych. 

5. Ocenianie odbywa sit( w formach okreslonych w statucie plac6wki artystycznej 

na zakonczenie kai:dego semestru i rna za zadanie wskazanie postt(p6w w rozwoju 

uzdolnien artystycznych ucznia.". 

51) wart. 71b: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,1. Ksztalceniem specjalnym obejmuje Sly dzieci i mlodziez 

niepelnosprawne, niedostosowane spolecznie i zagroi:one niedostosowaniem 

spolecznym, wymagaj'lce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

Ksztalcenie to moi:e bye prowadzone w formie nauki odpowiednio 

w przedszkolach i szkolach og6lnodostt(pnych, przedszkolach i szkolach lub 

oddzialach integracyjnych, przedszkolach i szkolach lub oddzialach specjalnych, 

innych formach wychowania przedszkolnego i osrodkach, o kt6rych mowa w art. 2 

pkt 5.", 

b) po ust. 1 a dodaje sit( ust. 1 b w brzmieniu: 
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,lb. Uczniowi obj~temu ksztalceniem specjalnym dostosowuje s1~ 

odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwosci 

psychofizycznych ucznia. Dostosowanie nast~puje na podstawie opracowanego dla 

ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzgl~dniajllcego 

zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie ksztalcenia specjalnego, o kt6rym 

mowa w ust. 3.", 

c) w ust. 7: 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,2) warunki organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i mlodziezy, o kt6rych mowa w ust. 1, w innych formach wychowania 

przedszkolnego, przedszkolach i szkolach og6lnodost~pnych, przedszkolach 

i szkolach lub oddzialach integracyjnych, przedszkolach i szkolach lub 

oddzialach specjalnych oraz w osrodkach, o kt6rych mowa w art. 2 pkt 5, 

uwzgl~dniajllc szczeg6lne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci, 

rodzaje niepelnosprawnosci wymagajllce stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy, szczeg6lowy zakres indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego oraz tryb jego opracowywanta, a takZe 

zatrudnienia specjalist6w do realizacji potrzeb dzieci i mlodziezy, o kt6rych 

mowa w ust. 1.", 

uchyla si~ pkt 3; 

52) wart. 77a po ust. 1 dodaje si~ ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

, 1 a. Do zadan plac6wek doskonalenia, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, 

ust. 3c i ust. 3d pkt 2, nalezy tak:Ze podejmowanie dzialan na rzecz doskonalenia 

systemu OSWiaty, zgodnie Z polityk!l oswiatOW!l panstwa, W zakresie okreslonym 

w statutach tych plac6wek. 

1 b. Ministrowie prowadz~I-CY plac6wki doskonalenia, o kt6rych mowa w art. 5 

ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2, mogll powierzac tym plac6wkom wykonywanie 

zadan zwi¥anych z podnoszeniem jakosci edukacji, zapewniajllc srodki na ich 

realizacj~."; 
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53) wart. 80: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,2. Przedszkola, o kt6rych mowa w ust. 1, otrzymujl:! na ka.Zdego ucznia 

z budzetu gminy dotacj(( w wysokosci r6wnej wydatkom bie:Zl:!cym przewidzianym 

na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gmin((, 

pomniejszonym o oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 

wyzywienie, stanowil:!ce dochody budzetu gminy, z tym ze na ucznia 

niepelnosprawnego w wysokosci nie nizszej niz kwota przewidziana na 

niepelnosprawnego ucznia przedszkola w CZ((Sci oswiatowej subwencji og6lnej 

otrzymywanej przez jednostk(( samorzl:!du terytorialnego. W przypadku braku na 

terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gmin((, podstawl:! do ustalenia 

wysokosci dotacji Sl:! wydatki bie:Zl:!ce ponoszone przez najblizszl:! gmin(( na 

prowadzenie przedszkoli publicznych, pomniejszone o oplaty za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego oraz za wyzywienie, stanowil:!ce dochody budzetu 

gminy.", 

b) ust. 2b otrzymuje brzmienie: 

,2b. Osoba prowadzl:!ca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego, o kt6rej mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 14a ust. 7, otrzymuje na ka.Zdego ucznia obj((tego tl:! form~:! wychowania 

przedszkolnego dotacj(( z budzetu gminy w wysokosci nie nizszej niz 50% 

wydatk6w bie:Zl:!cych przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym 

prowadzonym przez gmin((, pomniejszonych o oplaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz za wyzywienie, stanowil:!ce dochody budzetu gminy, z tym ze 

na ucznia niepelnosprawnego w wysokosci nie nizszej niz kwota przewidziana na 

niepelnosprawnego ucznia przedszkola w cz((sci oswiatowej subwencji og61nej 

otrzymywanej przez gmin((. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola 

prowadzonego przez gmin(( podstawl:! do ustalenia wysokosci dotacji Sl:! wydatki 

bie:Zl:!ce ponoszone przez najblizszl:! gmin(( na prowadzenie przedszkola 

publicznego, pomniejszone o oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyzywienie, stanowil:!ce dochody budzetu gminy.", 

c) w ust. 3d pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

, 1) pokrycie wydatk6w bie:Zl:!cych szk6l, przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i plac6wek, obejmujl:!cych ka.Zdy wydatek poniesiony na cele 
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dzialalnosci szkoly, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub 

plac6wki, w tym na: 

a) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzct.cej szkol((, przedszkole, innct. 

form(( wychowania przedszkolnego lub plac6wk((, jezeli odpowiednio 

pelni funkcj(( dyrektora szkoly, przedszkola lub plac6wki albo prowadzi 

zaj((cia w innej formie wychowania przedszkolnego, 

b) sfinansowanie wydatk6w zwict.zanych z realizacjct. zadan organu 

prowadzct.cego, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 7 

z wyjct.tkiem wydatk6w na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup 

i obj((cie akcji i udzial6w lub wniesienie wklad6w do sp6lek prawa 

handlowego;", 

d) ust. 3e-3g otrzymujct. brzmienie: 

,3e. Organy jednostek samorzct.du terytorialnego, o kt6rych mowa w ust. 2-

3b, mogct. kontrolowac prawidlowosc pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych 

szkolom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i plac6wkom 

z budzet6w tych jednostek. 

3f. Osoby upowaZnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o kt6rych 

mowa w ust. 3e, majct. prawo wst((pu do szk6l, przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego i plac6wek oraz wglct.du do prowadzonej przez nie 

dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 

3g. Organy, o kt6rych mowa w ust. 3e, w zwict.zku z przeprowadzaniem 

kontroli prawidlowosci pobrania i wykorzystywania dotacji przez szkoly, 

przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i plac6wki mogct. przetwarzac 

dane osobowe uczni6w tych szk6l, przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i plac6wek."; 

54) w art. 82: 

a) po ust. la dodaje si(( ust. lb w brzmieniu: 

, 1 b. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

w drodze rozporzct.dzenia, moze powierzyc specjalistycznej jednostce nadzoru, o 

kt6rej mowa w art. 32a ust. 1, prowadzenie ewidencji niepublicznych szk6l 

artystycznych i wydawanie decyzji, o kt6rych mowa w ust. 4, art. 83 ust. 2, art. 85 

ust. 4 i art. 88.", 

b) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
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,6) zobowi'!Zanie do przestrzegania wymagan okreslonych w art. 7 ust. 3 -

w przypadku szkoly podstawowej i gimnazjum, a tak.Ze w przypadku szkoly 

ponadgimnazjalnej oraz szkoly artystycznej realizuj<l-cej ksztalcenie og6lne, 

kt6rym z dniem rozpoczt;cia dzialalnosci maj<l- bye nadane uprawnienia szkoly 

publicznej; ", 

c) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

,2a. Szkola, o kt6rej mowa w ust. 2 pkt 6, moze zostac wpisana do ewidencji, 

jezeli osoba zglaszaj<l-ca szkolt; do ewidencji przedstawi pozytywn<l- opinit; kuratora 

oswiaty, a w przypadku szkoly prowadz<l-cej ksztalcenie w zawodach, dla kt6rych 

zgodnie z klasyfikacj<l- zawod6w szkolnictwa zawodowego, o kt6rej mowa 

w art. 24 ust. 1, ministrem wlasciwym jest minister wlasciwy do spraw zdrowia -

tak.Ze opinit; tego ministra, o spelnieniu wymagan okreslonych wart. 7 ust. 3."; 

55) wart. 83 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, ze dzialalnosc szkoly lub 

plac6wki jest sprzeczna z przeptsamt ustawy lub statutem, a w szkole 

podstawowej, gimnazjum oraz szkole artystycznej realizuj<l-cej ksztalcenie og6lne 

w zakresie szkoly podstawowej lub gimnazjum - r6wniez w przypadku gdy nie jest 

wypelnione zobowi'!Zanie, o kt6rym mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6, jezeli osoba 

prowadz<l-ca szkolt; lub plac6wkt; w wyznaczonym terminie nie zastosowala sit; do 

poleceil organu sprawuj<l-cego nadz6r pedagogiczny;"; 

56) w art. 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,1. Niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznemu gimnazjum i niepublicznej 

szkole artystycznej realizuj<l-cej ksztalcenie og6lne w zakresie szkoly podstawowej lub 

gimnazjum, zalozonym zgodnie z art. 82 ust. 1-3, przysluguj<l- uprawnienia szkoly 

pub1icznej z dniem rozpoczt;cia dzialalnosci."; 

57) art. 85a otrzymuje brzmienie: 

,Art. 85a. Przepisy art. 71b ust. 1, 1a i 1b oraz przepisy wydane na podstawie 

art. 71b ust. 7 pkt 2 stosuje sit; odpowiednio do przedszkoli niepublicznych, 

niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, szk6l i plac6wek 

niepublicznych. "; 

58) w art. 86 dodaje sit; ust. 3 w brzmieniu: 

,3. W stosunku do niepublicznych szk6l artystycznych uprawmema ministra 

wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz kuratora oswiaty wymienione w ust. 1 
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i 1a oraz w ust. 2 przysluguj'l odpowiednio ministrowi wlasciwemu do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego i specjalistycznej jednostce nadzoru, o kt6rej mowa 

wart. 32a ust. 1."; 

59) art. 88 otrzymuje brzmienie: 

,Art. 88. Uprawnienia szkoly publicznej mog'l zostac cofniyte przez organ, kt6ry je 

nadal, jezeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespelnianie 

warunk6w, o kt6rych mowa wart. 7 ust. 3, lub okreslonych zgodnie z art. 86 ust. 2. 

Cofniycie uprawnien nastypuje w drodze decyzji administracyjnej i w przypadku szkoly 

podstawowej, girnnazjum i szkoly artystycznej realizuj'lcej ksztalcenie og6lne 

w zakresie szkoly podstawowej lub girnnazjum jest r6wnoznaczne z ich likwidacj'l 

z koncem roku szkolnego, w kt6rym decyzja stala siy ostateczna."; 

60) art. 89 otrzymuje brzmienie: 

,Art. 89. 1. Nadz6r pedagogiczny nad szkolami i plac6wkami niepublicznymi 

sprawuj'l wlasciwi kuratorzy oswiaty, a w przypadku szk6l i plac6wek artystycznych 

oraz plac6wek, o kt6rych mowa w art. 2 pkt 7, dla uczni6w szk6l artystycznych -

r6wniez minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Przepisy art. 33 i przepisy wydane na podstawie art. 21a ust. 3 i art. 35 ust. 6 stosuje siy 

odpowiednio. 

2. W przypadku gdy szkola lub plac6wka niepubliczna nie spelnia na poziomie 

podstawowym wymagan, o kt6rych mow a w przepisach wydanych na podstawie art. 21 a 

ust. 3 , dotycz'lcych efekt6w ksztalcenia organ sprawujctcy nadz6r pedagogiczny poleca 

dyrektorowi szkoly lub plac6wki opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowadzctcym, 

programu i harmonogramu dzialan naprawczych. W drozenie programu nastypuje 

w terminach okreslonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujctcy 

nadz6r pedagogiczny. Program musi uwzglydnic uwagi i wnioski zgloszone przez organ 

sprawuj'lCY nadz6r pedagogiczny. Przepis art. 34 ust. 2b stosuje siy odpowiednio."; 

61) wart. 90: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,3. Dotacje dla szk6l niepublicznych o uprawnieniach szk6l publicznych 

niewymienionych w ust. 2a przysluguj'l na ka:Zdego ucznia uczestnicz'lcego w co 

najrnniej 50% obowi'!Zkowych zajyc edukacyjnych w danym mieSIC!CU 

w wysokosci nie nizszej niz 50% ustalonych w budzecie odpowiednio danej gminy 

lub powiatu wydatk6w biez'lcych ponoszonych w szkolach publicznych tego 
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samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem ze osoba 

prowadz!!ca szkoly niepublicznl! poda organowi wlasciwemu do udzielania dotacji 

planowanl! liczby uczni6w nie p6zniej niz do dnia 30 wrzesnia roku 

poprzedzajl!cego rok udzielania dotacji, z zastrzezeniem ust. 3h oraz 3i. 

Uczestnictwo uczni6w w obowi!!zkowych zajyciach edukacyjnych musi bye 

potwierdzone ich wlasnorycznymi podpisami na listach obecnosci na tych 

zajyciach. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoly publicznej 

danego typu i rodzaju podstawl! do ustalenia wysokosci dotacji Sl! wydatki biezl!ce 

ponoszone przez najblizszl! gminy lub powiat na prowadzenie szkoly publicznej 

danego typu lub rodzaju.", 

b) w ust. 3d pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,1) pokrycie wydatk6w biezl!cych szk6l, przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i plac6wek, obejmujl!cych ka:ldy wydatek poniesiony na cele 

dzialalnosci szkoly, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub 

plac6wki, w tym na: 

a) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadz!!cej szkoly, przedszkole, inn!! 

formy wychowania przedszkolnego lub plac6wky, jezeli odpowiednio 

pelni funkcjy dyrektora szkoly, przedszkola lub plac6wki albo prowadzi 

zajycia w innej formie wychowania przedszkolnego, 

b) sfinansowanie wydatk6w zwil!Zanych z realizacjl! zadan organu 

prowadz!!cego, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 7 

z wyjl!tkiem wydatk6w na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup 

i objycie akcji i udzial6w lub wniesienie wklad6w do sp6lek prawa 

handlowego;", 

c) ust. 3e i 3f otrzymujl! brzmienie: 

,3e. Organy jednostek samorz!!du terytorialnego, o kt6rych mowa w ust. 1 a-

3b, mogl! kontrolowac prawidlowosc pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych 

szkolom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i plac6wkom 

z budzet6w tych j ednostek. 

3f. Osoby upowa:lnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o kt6rych 

mowa w ust. 3e, majl! prawo wstypu do szk6l, przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego i plac6wek oraz wgl!!du do prowadzonej przez nie 

dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczan1a, 
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a w przypadku szk6l niepublicznych o uprawnieniach szk6l publicznych 

niewymienionych w ust. 2a- dodatkowo wgl'!du do list obecnosci, o kt6rych mowa 

w ust. 3, oraz ich weryfikacji.", 

d) po ust. 3f dodaje si(( ust. 3fa-3fc w brzmieniu: 

,3fa. W przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkol(( niepubliczn'! 

o uprawnieniach szkoly publicznej niewymienion'! w ust. 2a lub przez organ 

prowadz'!CY czynnosci kontrolnych, o kt6rych mowa w ust. 3f, organ dotuj'!CY 

wzywa dyrektora szkoly lub organ prowadz'!CY szkol(( do zaprzestania tych dzialan 

w okreslonym terminie. 

3tb. Po bezskutecznym uplywie terminu, o kt6rym mowa w ust. 3fa, organ 

dotuj'!CY wstrzymuje przekazywanie szkole dotacji do dnia umozliwienia 

przeprowadzenia w szkole czynnosci kontrolnych, o kt6rych mowa w ust. 3f. 

3fc. Dotacja przekazana szkole za okres, kt6rego dotyczylo wstrzymanie, 

moze bye wykorzystana wyl'!cznie na refundacj(( wydatk6w zwi'!Zanych z 

realizacj'! zadan szkoly, okreslonych w ust. 3d, poniesionych przez szkol(( 

w okresie roku budzetowego, w kt6rym zostala wstrzymana dotacja. Jezeli okres 

wstrzymania dotacji przypada na wi((cej niz jeden rok budzetowy, moze bye ona 

wykorzystana proporcjonalnie do okres6w wstrzymania w poszczeg6lnych latach 

budzetowych. ", 

e) ust. 3g otrzymuje brzmienie: 

,3g. Organy, o kt6rych mowa w ust. 3e, w zwi¢u z przeprowadzaniem 

kontroli prawidlowosci pobrania i wykorzystywania dotacji przez szkoly, 

przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i plac6wki mog'! przetwarzae 

dane osobowe uczni6w tych szk6l, przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego i plac6wek. ", 

f) ust. 4c otrzymuje brzmienie: 

,4c. Dotacje dla niepublicznych szk6l artystycznych o uprawnieniach szk6l 

publicznych niewymienionych w ust. 4b przysluguj'! na ka:Zdego ucznia 

uczestnicz'!cego w co najmniej 50% obowi'!Zkowych zajye edukacyjnych w danym 

miesi'!cu, w wysokosci nie nizszej niz 50% wydatk6w bie:ZC!cych ustalonych dla 

szk6l tego samego typu prowadzonych przez ministra wlasciwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na jednego ucznia, pod 

warunkiem ze osoba prowadz'!ca niepubliczn'! szkol(( poda ministrowi wlasciwemu 



-120-

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informacjy o planowanej 

liczbie uczni6w nie p6:Zniej niz do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzaj~cego rok 

udzielania dotacji. Uczestnictwo uczni6w w obowi~owych zajyciach 

edukacyjnych musi bye potwierdzone ich wlasnorycznymi podpisami na listach 

obecnosci na tych zajyciach."; 

62) w art. 90u w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,2) szczeg6lowe warunki dofinansowania regionalnych lub lokalnych program6w, 

o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 2, warunki, jakie musz~ spelnie te programy, 

podmioty dokonuj~ce oceny program6w oraz udzial srodk6w wlasnych 

niezbydnych do ubiegania siy o udzielenie dofinansowania, a takZe spos6b i tryb 

wyboru program6w, kt6rym zostanie udzielone dofinansowanie, uwzglydniaj~c 

w szczeg6lnosci potrzeby edukacyjne na danym obszarze, osi~gniycia uczni6w, 

w tym w szczeg6lnosci wyniki ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 

egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie, 

a w przypadku ubiegania siy o dofinansowanie przez jednostky samorz~du 

terytorialnego- takZe udzial naklad6w na oswiaty w budzecie tej jednostki;"; 

63) wart. 92a ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

, 1 a. W czasie wypoczynku dzieci i mlodziecy zorganizowanego w formach, 

o kt6rych mowa w ust. 1, wychowawc~ lub kierownikiem tej formy wypoczynku nie 

moze bye osoba karana za umyslne przestypstwo przeciwko zyciu i zdrowiu na szkody 

maloletniego, przestypstwo przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajnosci na szkody 

maloletniego, przestypstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyj~tkiem przestypstwa 

okreslonego wart. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 

poz. 553, z p6zn. zm.6>), przestypstwo okreslone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29lipca 

6
> Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997, Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 

i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 
1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 
2255, 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 
732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr163,poz.l363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. 
Nr 190, poz. 1409, Nr 218,poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 
124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, 
poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 
1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 
229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1021, Nr 182, poz. 
1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130. Nr 39, poz. 202, Nr 
48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 129, poz. 734, Nr 133, poz. 767, Nr 160, 
poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611, z 
2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 538 
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2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) albo osoba, wobec 

kt6rej orzeczono zakaz prowadzenia dzialalnosci zwil:~Zanej z wychowywaniem, 

leczeniem, edukacj<} maloletnich lub opiek<} nad nimi, lub obowil:~Zek powstrzymywania 

siy od przebywania w okreslonych srodowiskach lub miej scach, zakaz kontaktowania 

siy z okreslonymi osobami, zakaz zblizania siy do okreslonych os6b lub zakaz 

opuszczania okreslonego miejsca pobytu bez zgody S<}du."; 

64) art. 93 otrzymuje brzmienie: 

,Art. 93. 1. Wyksztalcenie srednie oraz uprawnienie do ubiegania siy o przyjycie na 

studia wyzsze potwierdzaj<l w Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) swiadectwa i inne dokumenty wydane przez szkoly lub instytucjy edukacyjn<} 

dzialaj<}C<l w systemie edukacji panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej, 

panstwa czlonkowskiego Organizacji Wsp6lpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD), panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniaj<}ce do 

ubiegania siy o przyjycie na studia wyzsze w tych panstwach; 

2) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizacjy International 

Baccalaureate Organization w Genewie; 

3) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoly Europejskie zgodnie 

z Konwencj<l sporz<}dzon<l w Luksemburgu w dniu 21 czerwca 1994 r. o Statucie 

Szk6l Europejskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10). 

2. Swiadectwa i inne dokumenty wydane za granic<} przez szkoly lub instytucje 

edukacyjne uznawane przez panstwo, na kt6rego terytorium lub w kt6rego systemie 

edukacji dzialaj(}, uznaje sty na zasadach przewidzianych w umowach 

miydzynarodowych. 

3. Jezeli umowy miydzynarodowe nie stanowi<} inaczej, swiadectwa i inne 

dokumenty wydane za granic<} przez szkoly lub instytucje edukacyjne uznawane przez 

panstwo, na kt6rego terytorium lub w kt6rego systemie edukacji dzialaj<l, mog<} bye 

uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzaj<}cy w 

Rzeczypospolitej Polskiej wyksztalcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze 

zawodowe lub srednie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do 

ubiegania siy o przyjycie na studia wyzsze, z uwzglydnieniem zakresu uprawnien w 

panstwie wydania swiadectwa lub innego dokumentu. 
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4. Jei:eli dane swiadectwo lub inny dokument, o kt6rym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 

w ust. 3, uprawnia do ubiegania siy o przyjycie na okreslone kierunki studi6w wyi:szych 

w panstwie jego wydania, swiadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej 

Polskiej uprawnienie do ubiegania siy o przyjycie nate same lub podobne ze wzglydu na 

program ksztalcenia kierunki studi6w wyi:szych albo moi:e bye uznane za dokument 

potwierdzajct-CY w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania siy o przyjycie na 

te same lub podobne ze wzglydu na program ksztalcenia kierunki studi6w wyi:szych."; 

65) po art. 93 dodaje siy art. 93a- 93h w brzmieniu: 

,Art. 93a. Jei:eli przedloi:enie oryginalu albo duplikatu swiadectwa lub tnnego 

dokumentu, o kt6rym mowa w art. 93 ust. 3, albo uwierzytelnienie tego swiadectwa lub 

innego dokumentu, napotyka trudne do usuniycia przeszkody dla osoby, kt6ra: 

1) uzyskala status uchodzcy lub ochrony uzupelniajct-cct-, lub kt6ra posiada zezwolenie 

na pobyt czasowy udzielone w zwict-Zku z okolicznoscict-, o kt6rej mowa w art. 159 

ust. 1 pkt 1 lit. club d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 

poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004.), lub 

2) zostala poszkodowana w wyniku konflikt6w zbrojnych, klysk i:ywiolowych lub 

innych kryzys6w humanitarnych, spowodowanych przez natur(( lub czlowieka 

- wyksztalcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe oraz srednie uzyskane 

przez t(( osoby za granicct- lub posiadane przez t(( osob(( uprawnienia do kontynuacji 

nauki uzyskane za granicct-, w tym uprawnienia do ubiegania siy o przyjycie na studia 

wyi:sze, moi:e bye potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej w drodze decyzji 

administracyjnej. 

Art. 93b. 1. w sprawach 0 uznanie swiadectwa lub innego dokumentu, 0 kt6rych 

mowa w art. 93 ust. 3, albo o potwierdzenie wyksztalcenia lub uprawnien do 

kontynuacji nauki, o kt6rych mowa w art. 93a, wlasciwy jest kurator oswiaty ze 

wzglydu na miejsce zamieszkania osoby ubiegajct-cej si((, zwanej dalej ,wnioskodawcct-", 

a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -

kurator oswiaty wlasciwy ze wzglydu na siedzib(( instytucji, w kt6rej wnioskodawca 

zamierza zloi:ye swiadectwo lub inny dokument wydany za granicct-. 

2. Jei:eli stronct- postypowaniajest wnioskodawca, o kt6rym mowa wart. 93a pkt 1, 

decyzjy administracyjnct- wydaje kurator oswiaty wlasciwy dla wojew6dztwa 

mazowieckiego. 



-123-

Art. 93c. 1. w postt;:powaniu w spraWie uznania swiadectwa lub innego 

dokumentu, o kt6rym mowa w art. 93 ust. 3, oraz w postt;:powaniu w sprawie 

potwierdzenia wyksztalcenia lub uprawnien do kontynuacji nauki, o kt6rym mowa w 

art. 93a, kurator oswiaty dokonuje porownania przebiegu ksztalcenia za graniCI} Z 

ksztalceniem w Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonym w szkolach publicznych, 

uwzglt;:dniajl}c tresci ksztalcenia, standardy wymagan i oceniania, zakladane efekty 

uczenia sit;: lub planowy czasu nauki oraz prawo do kontynuacji nauki na okreslonym 

poziomie odpowiednio w panstwie wydania swiadectwa lub innego dokumentu albo w 

panstwie uzyskania wyksztalcenia lub uprawnien do kontynuacji nauki. Art. 93 ust. 4 

stosuje sit;: odpowiednio. 

2. W przypadku Wl}tpliwosci dotyczl}cych: 

1) przebiegu ksztalcenia w systemie edukacji panstwa wydania swiadectwa lub 

innego dokumentu, o kt6rym mowa wart. 93 ust. 3, albo uzyskania wyksztalcenia 

lub uprawnien do kontynuacji nauki, o kt6rych mowa wart. 93a, 

2) statusu szkoly lub instytucji edukacyjnej panstwa wydania swiadectwa lub innego 

dokumentu, o kt6rym mowa w art. 93 ust. 3, albo uzyskania wyksztalcenia lub 

uprawnien do kontynuacji nauki, o kt6rych mowa wart. 93a 

- kurator oswiaty moze zwr6ci6 sit;: o informacjt;: w szczeg6lnosci do jednostki 

organizacyjnej pelnil}cej w Rzeczypospolitej Polskiej funkcjt;: Krajowego Osrodka 

Informacji Sieci ENIC, o kt6rej mowa w Konwencji o uznaniu kwalifikacji zwii}Zanych 

z uzyskaniem wyzszego wyksztalcenia w Regionie Europejskim, sporzl}dzonej w 

Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 233, poz. 2339), plac6wki 

konsularnej w Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio panstwa wydania swiadectwa lub 

innego dokumentu albo panstwa uzyskania wyksztalcenia lub uprawnien do kontynuacji 

nauki, lub plac6wki konsulamej Rzeczypospolitej Polskiej, kt6rej kompetencje 

terytorialne dotyczll odpowiednio panstwa wydania swiadectwa lub innego dokumentu 

albo panstwa uzyskania wyksztalcenia lub uprawnien do kontynuacji nauki. 

Art. 93d. 1. w postt;:powaniu w sprawle uznania swiadectwa lub innego 

dokumentu, o kt6rym mowa wart. 93 ust. 3, jezeli swiadectwo lub inny dokument nie 

daje podstaw do uznania, kurator oswiaty moze przeprowadzic z wnioskodawcl} 
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rozmow~ sprawdzaji!CI! pozwm Jego wyksztalcenia, zwanl! dalej ,rozmowl! 

sprawdzaj I!C!!". 

2. W post~powaniu w sprawie potwierdzenia wyksztalcenia lub uprawnien do 

kontynuacji nauki, o kt6rym mowa w art. 93a, kurator oswiaty przeprowadza z 

wnioskodawcl! rozmow~ sprawdzaji!CI!, chyba ze na podstawie przedlozonych przez 

wnioskodawc~ dokument6w w spos6b bezposredni lub posredni jest mozliwe ustalenie 

faktu uzyskania za granicl! poziomu wyksztalcenia lub uprawnien do kontynuacji nauki. 

Art. 93e. Kurator oswiaty okresla zakres rozmowy sprawdzajl!cej uwzglt(dniajl!c 

zakres wymaga:ri dotyczl!cych wiedzy i umiej~tnosci, kt6re powinien posiada6 uczen po 

zakonczeniu okreslonego etapu edukacyjnego zgodnie z podstawl! programowl! 

ksztalcenia og6lnego, oraz uwzgl~dniajl!c specyfik~ ksztalcenia w systemie edukacji 

pa:ristwa wydania swiadectwa lub innego dokumentu, 0 kt6rym mowa wart. 93 ust. 3, 

albo uzyskania wyksztalcenia lub uprawnien do kontynuacji nauki, o kt6rych mowa w 

art. 93a. 

Art. 93f. 1. Rozmow~ sprawdzaji!CI! przeprowadza komisja powolana przez 

kuratora oswiaty. 

2. Jezeli przemawia za tym wa:lny interes wnioskodawcy, o kt6rym mowa wart. 

93a pkt 1' kurator oswiaty moze powola6 komisj~ przy kuratorze oswiaty wlasciwym ze 

wzgl~du na miej see zamieszkania wnioskodawcy. 

3. W sklad komisji wchodz!!: 

1) kurator oswiaty lub wskazany przez niego pracownik kuratorium oswiaty - jako 

przewodniczl!cy; 

2) nauczyciele UCZI!CY przedmiot6w obj~tych rozmowl! sprawdzaji!CI! na poziomie 

ksztalcenia prowadz!!cym do uzyskania wyksztalcenia lub uprawnien do 

kontynuacji nauki, o kt6rego odpowiednio uznanie albo potwierdzenie ubiega si~ 

wnioskodawca- jako czlonkowie komisji. 

4. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 2, kurator oswiaty moze powola6 

czlonk6w komisji sposr6d kandydat6w przedstawionych przez kuratora oswiaty 

wlasciwego ze wzgl~du na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, o kt6rym mowa w art. 

93a pkt 1. 

5. Czlonkowie komisji otrzymujl! wynagrodzenie za prac~ w komisji. 
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Art. 93g. 1. Przeprowadzenie rozmowy sprawdzaj~cej podlega oplacie. Oplata 

stanowi doch6d budzetu panstwa. 

2. Wysokosc oplaty stanowi sumt( koszt6w wynagrodzenia czlonk6w komisji i 

tlumacza. 

3. Kurator oswiaty zwalnia z oplaty: 

1) wnioskodawct(, o kt6rym mowa w art. 93a pkt 1; 

2) wnioskodawct(, kt6ry pobieral zasilek, o kt6rym mowa w art. 37 lub 38 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej, lub pobieral taki zasilek w okresie 

ostatnich 2 lat poprzedzaj~cych zlozenie wniosku odpowiednio o uznarue 

swiadectwa lub innego dokumentu, o kt6rym mowa w art. 93 ust. 3, albo 

potwierdzenie wyksztalcenia lub uprawnien do kontynuacji nauki, o kt6rym mowa 

wart. 93a. 

4. Kurator oswiaty moze rozlozyc obowi~ek uiszczenia oplaty na raty, jezeli 

przemawia za tym wa:Zny interes wnioskodawcy. 

5. Jezeli rozmowa sprawdzaj~ca nie odbyla sit( z przyczyn losowych lub 

zdrowotnych dotycz~cych wnioskodawcy, wniesiona oplata lub jej czt(sc moze podlegac 

zwrotowi. 

Art. 93h. Minister wla8ciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze 

rozporz~dzenia: 

1) rodzaje dokument6w, kt6re przedklada Sit( wraz z wnioskiem o uznan1e 

swiadectwa lub innego dokumentu, o kt6rym mowa w art. 93 ust. 3, oraz 

wymagania dotycz~ce formy przedkladanych dokument6w 

2) rodzaje dokument6w, kt6re przedklada sit( wraz z wnioskiem o potwierdzenie 

wyksztalcenia lub uprawnien do kontynuacji nauki, o kt6rym mowa w art. 93a, z 

kt6rych bezposrednio lub posrednio wynika posiadanie przez wnioskodawct( 

wyksztalcenia uzyskanego za granic~ lub nabycie uprawnien do kontynuacji nauki 

za gran1c~, 

3) spos6b uwierzytelnienia swiadectw lub innych dokument6w, 0 kt6rych mowa 

w art. 93 ust. 3, 

4) warunki, jakie musz~ spelniac tlumaczenia swiadectw lub innych dokument6w, 

o kt6rych mowa w art. 93 ust. 3, oraz dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 2, 
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5) warunki i tryb przeprowadzania rozmowy sprawdzaj~cej, w tym sklad komisji, o 

kt6rej mowa w art. 93f ust. 1, oraz warunk:i ustalania wyniku rozmowy 

sprawdzaj~cej, a taki:e zakres przedmiot6w, kt6re mog~ bye objt(te rozmow~ 

sprawdzaj~c~, 

6) wysokosc wynagrodzenia czlonk6w komisji, o kt6rym mowa w art. 93f ust. 5, nie 

wyzsz~ niz 1 0% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

dyplomowanego, posiadaj~cego tytul zawodowy magistra z przygotowaniem 

pedagogicznym, okreslonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, 

7) tryb wnoszenia oplaty, o kt6rej mowa wart. 93g ust. 1, 

8) wysokosc oplaty, kt6ra moze podlegac zwrotowi w przypadkach, o kt6rych mowa 

wart. 93g ust. 5, oraz tryb zwrotu oplaty, 

9) przypadki, w kt6rych oplata, o kt6rej mowa wart. 93g ust. 1, nie podlega zwrotowi 

- bior~c pod uwagt( zasady przejrzystosci i sp6jnosci procedur oraz stosowania 

obiektywnych kryteri6w podczas rozpatrywania wniosk6w o uznanie swiadectw lub 

dokument6w, wynikaj~ce z Konwencji o uznaniu kwalifikacji zwi~anych 

z uzyskaniem wyzszego wyksztalcenia w Regionie Europej skim, sporz~dzonej 

w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r."; 

66) w art. 94a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie; 

,1. Osoby niebttd~ce obywatelami polskimi korzystaj~ z nauki i opieki 

w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania 

przedszkolnego, a taki:e w niepublicznych przedszkolach, o kt6rych mowa 

w art. 90 ust. 1 b, i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, 

o kt6rych mowa w art. 90 ust. 1 c, a podlegaj~ce obowi~kowi szkolnemu 

korzystaj~ z nauki i opieki w publicznych szkolach podstawowych, gimnazjach, 

publicznych szkolach artystycznych oraz w plac6wkach, w tym plac6wkach 

artystycznych, na warunkach dotycz~cych obywateli polskich.", 

b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

, 1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego, szk6l, w tym szk6l artystycznych, plac6wek 

oraz na ksztalcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kurs6w 

zawodowych os6b niebttd~cych obywatelami polskimi oraz obywateli 
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polskich, kt6rzy pobierali nauk(( w szkolach funkcjonuj~cych w systemach 

oswiaty innych panstw, a takZe rodzaje dokument6w potwierdzaj~cych 

poziom wyksztalcenia i stan zdrowia tych os6b oraz spos6b kwa1ifikowania 

do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, uwzgl((dniaj~c brak 

znajomosci j((zyka polskiego przez kandydata lub brak mozliwosci 

przedlozenia przez kandydata dokument6w stwierdzaj~cych ukm1czenie za 

granic~ szkoly lub kolejnego etapu edukacji;"; 

67) po art. 94b dodaje si(( art. 94c w brzmieniu: 

,Art. 94c. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania moze wspierac 

dzialania z zakresu mi((dzynarodowej wsp6lpracy dzieci i mlodziezy, w tym poprzez ich 

dofinansowanie, z uwzg1((dnieniem rocznych i wie1o1etnich plan6w wsp6lpracy 

zagranicznej ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania.". 

Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 191 i 1198) wprowadza si(( nast((puj~ce zmiany: 

1) wart. 1: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

, 1) publicznych przedszkolach, szkolach i plac6wkach oraz zakladach ksztalcenia 

i p1ac6wkach doskona1enia nauczycie1i dzialajl:!cych na podstawie ustawy 

z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z p6Zil. zm.7
)), z zastrzezeniem ust. 2 pkt Ia, lb oraz pkt 21it. a;", 

b) w ust. 2 po pkt Ia dodaje si(( pkt lb w brzmieniu: 

, 1 b) nauczyciele zatrudnieni w publicznych plac6wkach doskonalenia nauczycieli 

o zast((gu og61nokrajowym, publicznych plac6wkach doskonalenia 

nauczycieli szk6l artystycznych oraz publicznych plac6wkach doskonalenia 

nauczycieli przedmiot6w zawodowych, kt6rzy nauczaJ~ w szkolach 

?) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr94, 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.l532 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, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, 
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, 
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 662, Nr 112. poz. 654, Nr 139, poz. 
814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265 i 1317 
i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538,598,642, 811, 1146 i 1198. 
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rolniczych, o kt6rych mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c 

i ust. 3d pkt 2 ustawy o systemie oswiaty;"; 

2) w art. 9b w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,4) nauczycielom, o kt6rych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1 b oraz art. 9e ust. 3, 

odpowiedni stopien- wlasciwy minister."; 

3) wart. 9e ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,2. Nauczyciel mianowany, o kt6rym mowa wart. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b, zatrudniony 

na stanowisku, na kt6rym wymagane sct. kwalifikacje pedagogiczne, posiadajct.CY 

nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku co najmniej 3 lata, a w przypadku 

nauczyciela posiadajct.cego co najmniej stopien naukowy doktora co najmniej 2 lata, 

moze zlozyc wniosek o podjycie postypowania kwalifikacyjnego o awans na stopien 

nauczyciela dyplomowanego po uplywie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela 

mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadajct.cego co najmniej stopien naukowy 

doktora po uplywie 3 lat."; 

4) w art. 9g w ust. 6: 

a) pkt 1 i 2 otrzymujct. brzmienie: 

,1) urzydzie ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania, kuratoriach 

oswiaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okrygowych komisjach 

egzaminacyjnych i publicznej plac6wce doskonalenia nauczycieli o zasiygu 

og6lnokrajowym -minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania; 

2) urzydzie ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, specjalistycznej jednostce nadzoru oraz publicznej plac6wce 

doskonalenia nauczycieli szk6l artystycznych - minister wlasciwy do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;", 

b) w pkt 4 kropky zastypuje siy srednikiem i dodaje siy pkt 5 w brzmieniu: 

,5) urzydzie ministra wlasciwego do spraw rolnictwa oraz publicznych 

plac6wkach doskonalenia nauczycieli przedmiot6w zawodowych, kt6rzy 

nauczajct. w szkolach rolniczych- minister wlasciwy do spraw rolnictwa."; 

5) w art. 17 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

,2a. Nauczyciele skierowani w trybie okreslonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oswiaty do pracy w szkolach 

dzialajct.cych na podstawie Konwencji o Statucie Szk6l Europejskich, zwanych dalej 

,szkolami europejskimi", otrzymujct. urlop bezplatny na czas skierowania."; 
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6) w art. 30 ust. 1 Ob otrzymuje brzmienie: 

,lOb. Zwi((kszenie srodk6w na poszczeg6lne skladniki wynagrodzenia dla 

nauczycieli ponad poziom okreslony w ust. 3 moze odbywac si(( wylqcznie z dochod6w 

wlasnych jednostek samorzqdu terytorialnego lub ze srodk6w pochodzqcych z budzetu 

Unii Europejskiej."; 

7) wart. 32 ust. 3 i 4 otrzymujq brzmienie: 

,3. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym na stanowiskach, 

na kt6rych wymagane sq kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, okr((gowych komisjach egzaminacyjnych, publicznych plac6wkach 

doskonalenia nauczycieli o zaSI((gu og6lnokrajowym, publicznych plac6wkach 

doskonalenia nauczycieli szk6l artystycznych oraz publicznych plac6wkach 

doskonalenia nauczycieli przedmiot6w zawodowych, kt6rzy nauczajq w szkolach 

rolniczych, o kt6rych mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d 

pkt 2 ustawy o systemie oswiaty, opr6cz wynagrodzenia zasadniczego przyslugujq 

dodatki: za wyslug(( lat, motywacyjny oraz sluzbowy. 

4. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, w porozumieniu 

z ministrem wlasciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz 

ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa, okresli w drodze rozporzqdzenia, wysokosc 

i warunki przyznawania dodatk6w, o kt6rych mowa w ust. 3, z zastrzezeniem art. 33, 

uwzgl((dniajqc potrzeb(( zr6i:nicowania ich wysokosci w zalei:nosci od jakosci 

swiadczonej pracy i zajmowanego stanowiska."; 

8) po art. 35 dodaje si(( art. 35a w brzmieniu: 

,Art. 35a. 1. Nauczycielom wymienionym wart. 1 ust. 1, kt6rzy w ramach 

program6w finansowanych ze srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej 

prowadzq zaj((cia bezposrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za 

kai:dq godzin(( prowadzenia tych zaj((c przysluguje wynagrodzenie w wysokosci 

ustalonej w spos6b okreslony wart. 35 ust. 3. 

2. Zaj((cia, o kt6rych mowa w ust. 1, sq przydzielane za zgodq nauczyciela. 

3. Zaj((cia, o kt6rych mowa w ust. 1, nie sq wliczane do tygodniowego 

obowiqzkowego wymiaru godzin zaj((c dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuilczych, prowadzonych bezposrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz. 



-130-

4. Wynagrodzenia nauczycieli, o kt6rym mowa w ust. 1, nie uwzgl~dnia si~ przy 

obliczaniu kwot wydatkowanych na srednie wynagrodzenia nauczycieli, o kt6rych 

mowa wart. 30 ust. 3."; 

9) wart. 91a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,2. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, okr~gowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach 

wymagaj'lcych kwalifikacji pedagogicznych, publicznych plac6wkach doskonalenia 

nauczycieli o zasi~gu og6lnokrajowym, publicznych plac6wkach doskonalenia 

nauczycieli szk6l artystycznych oraz publicznych plac6wkach doskonalenia nauczycieli 

przedmiot6w zawodowych, kt6rzy nauczaj'l w szkolach rolniczych, o kt6rych mowa 

odpowiednio w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2 ustawy o systemie 

oswiaty, przysluguj'l uprawnienia wynikaj'lce z art. 9a-9i, art. 30 ust. 5, art. 32, art. 33, 

art. 47, art. 49 ust. 1 pkt 3, art. 51, art. 58, art. 60, art. 63, art. 86-88 i art. 90.". 

Art. 3. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z p6:ln. zm.8
)) wart. 53c ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,2. Praktyczna nauka zawodu doroslych konczy si~ egzaminami potwierdzaj'lcymi 

kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okr~gow'l komisj~ egzaminacyjn'l, 

zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 

o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z p6zn. zm.9
)) oraz przepisami 

wydanymi na podstawie art. 44zzzv tej ustawy, lub egzaminem czeladniczym 

przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieslniczych, zgodnie 

z przepisami w sprawie egzamin6w na tytuly czeladnika i mistrza w zawodzie.". 

S> Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 
1623, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, 598 i 1146. 

9
> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone 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. 
Nr42, 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, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, 
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, 
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 
814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 
i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538,598 642, 811, 1146 i 1198. 
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Art. 4. W ustawie z dnia 27lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 572, z p6:ln. zm. 10
)) wart. 169: 

1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) swiadectwo dojrzalosci albo swiadectwo dojrzalosci i zaswiadczenie 0 wynikach 

egzaminu maturalnego z poszczeg6lnych przedmiot6w, o kt6rych mow a w ustawie 

Z dnia 7 wrzesnia 1991 f. 0 systemie oswiaty - W przypadku ubiegania Sl~ 

o przyj~cie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;". 

2) po ust. 6 dodaje si~ ust. 6a w brzmieniu: 

,6a. Jezeli podstaw~ przyj~cia na studia stanowi'l wyniki egzaminu dojrzalosci 

i zaswiadczenie 0 wynikach egzaminu maturalnego z poszczeg6lnych przedmiot6w, 

o kt6rym mowa w ustawie z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty, senat uczelni 

moze podj(!c uchwal~ o przeprowadzeniu egzamin6w wst~pnych, w trybie okreslonym 

na podstawie ust. 2, z wyl(!czeniem przedmiot6w wymienionych w za8wiadczeniu.". 

Art. 5. W ustawie z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz 

o zmianie niekt6rych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z p6:ln. zm. 11
)) wart. 20 

ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,2. Absolwenci, o kt6rych mowa w ust. 1, kt6rzy w terminach okreslonych 

w ust. 1, nie przyst(!pili do egzaminu maturalnego, nie zdali egzaminu maturalnego, chc(! 

podwyzszyc wynik egzaminu maturalnego uzyskany z danego przedmiotu lub 

przedmiot6w lub chc(! przyst(!pic do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub 

przedmiot6w, z kt6rych wczesniej nie zdawali egzaminu maturalnego, przyst~puj(! do 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiot6w na podstawie standard6w 

wymagait, o kt6rych mowa w ust. 1, w okresie 5 lat szkolnych, licz(!c od konca roku 

szkolnego wymienionego w ust. 1.". 

Art. 6. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oswiatowej (Dz. U. 

Nr 139, poz. 814, z p6:ln. zm.l2)) wprowadza si~ nast~puj(!ce zmiany: 

IOJ Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 
r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198. 

lll Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1705, z 2011 r. Nr 205, poz. 
1206, z 2012 r. poz. 176 oraz z 2013 r. poz. 1265. 
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1) w art. 3 w ust. 2 po pkt 2 dodaje siy pkt 2a w brzmieniu: 

,2a) nauczycieli, o kt6rych mowa wart. 7e ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 

0 systemie oswiaty;"; 

2) w art. 7 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

,9) numer identyfikacyjny szkoly lub plac6wki, o kt6rym mowa w art. 9c ust. 2b 

ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty;"; 

3) w art. 8 w pkt 1 w lit. j srednik zastypuje siy przecinkiem i dodaje siy lit. k w brzmieniu: 

,k) danych o wysokosci przeciytnego wynagrodzenia przypadaj'!cego na 1 etat, 

z uwzglydnieniem nieperiodycznych skladnik6w wynagrodzenia nauczycieli 

mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na kt6rych 

wymagane S'! kwalifikacje pedagogiczne w publicznych plac6wkach doskonalenia 

nauczycieli o zasiygu og6lnokrajowym, publicznych plac6wkach doskonalenia 

nauczycieli szk6l artystycznych oraz publicznych plac6wkach doskonalenia 

nauczycieli przedmiot6w zawodowych, kt6rzy nauczaj'! w szkolach rolniczych, 

o kt6rych mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d 

pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty;"; 

4) wart. 14 pkt 25 otrzymuje brzmienie: 

,25) uczestniczenie w zajyciach rozwijaj'!cych zainteresowania i uzdolnienia, o kt6rych 

mowa wart. 64 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty, 

wedlug rodzaj6w tych zajyc, oraz innych niz wymienione w art. 64 ust. 1 

i 6 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty formach dzialalnosci 

dydaktyczno-wychowawczej; "; 

5) wart. 20: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

,Dane dziedzinowe ucznia w zwi'!Zku ze sprawdzianem, egzammem 

gimnazjalnym, egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzaj'!cym 

kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminami ekstemistycznymi przeprowadzanymi 

przez okrygowe komisje egzaminacyjne obejmuj'!:", 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,1) wyniki sprawdzianu, egzammu gimnazjalnego, egzammu maturalnego 

i egzaminu potwierdzaj'!cego kwalifikacje w zawodzie;"; 

12
) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, z 

2013 r. poz. 829, 1639 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 811. 
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6) w art. 26a w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,2) informacjy o uczestniczeniu ucznia w zajyciach edukacyjnych, o kt6rych mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. 

o planowaniu rodziny, ochronie plodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci 

przerywania ci~ (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z p6zn. zm. 13
)). "; 

7) wart. 29 w ust. 1: 

a) po pkt 1 dodaje siy pkt 1a w brzmieniu: 

,1a) w odniesieniu do nauczycieli, o kt6rych mowa wart. 7e ust. 1 ustawy z dnia 

7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty: 

a) wyksztalcenie, 

b) przygotowanie pedagogiczne, 

c) posiadane kwalifikacje do nauczania, 

d) staz pracy, 

e) formy i wymiar zatrudnienia, 

f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje, 

g) rodzaje i wymiar prowadzonych zajyc lub innych wykonywanych 

obowi~k6w, 

h) przyczyny nieprowadzenia zajyc, 

i) dane o wysokosci wynagrodzenia, z wyszczeg6lnieniem jego skladnik6w 

i ich wysokosci, w tym skladnik6w nieperiodycznych, oraz dodatk6w 

i ich wysokosci - w przypadku os6b zatrudnionych w publicznych 

szkolach i plac6wkach oswiatowych prowadzonych przez jednostki 

samorz~du terytorialnego i ministr6w, 

j) daty nawi~ania stosunku pracy oraz daty rozwi~ania albo wygasniycia 

stosunku pracy;", 

b) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

,2) w odniesieniu do nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych 

zatrudnionych na stanowiskach, na kt6rych wymagane s~ kwalifikacje 

pedagogiczne, w urzydach obsluguj~cych ministr6w, kuratoriach oswiaty, 

specjalistycznej jednostce nadzoru, o kt6rej mowa wart. 32a ust. 1 i 1a 

l3J Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334, 
z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i Nr 157, poz. 1040, z 1999 r. Nr 5, poz. 32 i z 2001 r. 
Nr 154, poz. 1792. 
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ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty, organach sprawuj~cych 

nadz6r pedagogiczny, o kt6rych mowa wart. 1 ust. 2 pkt llit. e ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

i okrygowych komisjach egzaminacyjnych, puhlicznych plac6wkach 

doskonalenia nauczycieli o zastygu og6lnokrajowym, puhlicznych 

plac6wkach doskonalenia nauczycieli szk6l artystycznych oraz puhlicznych 

plac6wkach doskonalenia nauczycieli przedmiot6w zawodowych, kt6rzy 

nauczaj~ w szkolach rolniczych, o kt6rych mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3h 

pkt 1 lit. h, ust. 3c i ust. 3d pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie 

oswiaty:"; 

8) art. 30 otrzymuje hrzmienie: 

,Art. 30. Podmiot zohowi~any do przekazywania danych do zhioru danych szkoly 

luh plac6wki oswiatowej, zhioru danych jednostki, zhioru danych nauczyciela i zhioru 

danych ucznia przekazuje dane do hazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w kt6rym 

nas~pila zmiana w stanie faktycznym, z wyj~tkiem danych, o kt6rych mowa w art. 8 

pkt 1 lit. c, e-k i pkt 2--4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 

lit. g, w zakresie dotycz~cym rodzaju i wymiaru innych zajyc i czynnosci, o kt6rych 

mowa wart. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, 

art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie dotycz~cym uzyskania kolejnego 

stopnia awansu zawodowego, oraz w przypadku nauczycieli w szkolach specjalnych 

zorganizowanych w podmiotach leczniczych - art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 

lit. c, w zakresie dotycz~cym wymiaru zatrudnienia, i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 

pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5, a takZe danych identyfikacyjnych uczni6w przystypuj~cych 

do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie."; 

9) w art. 31 ust. 1 otrzymuje hrzmienie: 

,1. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania okresli, w drodze 

rozporz~dzenia, szczeg6lowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie 

informacji oswiatowej w zhiorach danych szk6l i plac6wek oswiatowych, zhiorach 

danych jednostek, zhiorach danych uczni6w i zhiorach danych nauczycieli oraz terminy 

przekazywania do hazy danych SIO danych, o kt6rych mowa wart. 8 pkt 1 lit. c, e-k 

i pkt 2--4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, w zakresie 

dotycz~cym rodzaju i wymiaru innych zajyc i czynnosci, o kt6rych mowa wart. 42 
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ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, art. 29 ust. 1 pkt 1 

lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie dotycz<t-cym uzyskania kolejnego stopnia awansu 

zawodowego, oraz w przypadku nauczycieli w szkolach specjalnych zorganizowanych 

w podmiotach leczniczych - art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c, w zakresie 

dotycz<t-cym wymiaru zatrudnienia, i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 

pkt 5, a tak.Ze danych identyfikacyjnych uczni6w przystypuj'l-cych do sprawdzianu, 

egzaminu girnnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzaj<t-cego 

kwalifikacje w zawodzie."; 

10) art. 38 otrzymuje hrzmienie: 

,Art. 38. Okrygowa komisja egzaminacyjna przekazuje do RSPO informacjy 

o numerze identyfikacyjnym szkoly luh plac6wki, o kt6rym mowa w art. 9c ust. 2h 

ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania z hazy danych SIO komunikatu o wpisaniu do RSPO danych 

identyfikacyjnych szkoly luh plac6wki."; 

11) wart. 42 pkt 10 otrzymuje hrzmienie: 

, 1 0) dane w zwi<t-Zku ze sprawdzianem, egzaminem girnnazjalnym, egzaminem 

maturalnym i egzaminem potwierdzaj'l-cym kwalifikacje w zawodzie oraz 

egzammam1 ekstemistycznymi przeprowadzanymi przez okrygowe komisje 

egzaminacyjne- okrygowe komisje egzaminacyjne;"; 

12) art. 55 otrzymuje hrzmienie: 

,Art. 55. 1. Okrygowe komisje egzammacyJne, w zwi¢u z organizacj<t

sprawdzianu, egzaminu girnnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzaj<t-cego kwalifikacje w zawodzie mog<t- pozyskiwac nastypuj'l-ce dane ucznia: 

1) ze zhioru PESEL- drugie imiy (imiona), daty i miejsce urodzenia; 

2) z hazy danych SIO - numer PESEL, imiy i nazwisko, informacjy o orzeczeniu 

o potrzehie ksztalcenia specjalnego, nazwy i adres szkoly, do kt6rej uczen 

uczyszcza alho uczyszczal w przypadku uczni6w przystypuj<t-cych do egzaminu 

maturalnego i egzaminu potwierdzaj<t-cego kwalifikacje w zawodzie, oraz numer 

identyfikacyjny szkoly, o kt6rym mowa wart. 9c ust. 2h ustawy z dnia 7 wrzesnia 

1991 r. 0 systemie oswiaty. 

2. Szkoly przekazuj<t- do hazy danych SIO dane identyfikacyjne uczni6w 

przystypuj'l-cych do sprawdzianu, egzaminu girnnazjalnego, egzaminu maturalnego 
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i egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje w zawodzie w terminach okreslonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 31."; 

13) wart. 57 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie" 

,2) z bazy danych SIO- miejsce zamieszkania, nazw(( i adres szkoly, do kt6rej uczeil 

ucz((szczal, wyniki egzaminu gimnazjalnego, informacj(( o uzyskaniu tytulu 

laureata olimpiady przedmiotowej, konkursu lub zawod6w na szczeblu co najmniej 

powiatu.". 

Art. 7. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz 

niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 oraz z 2014 r. poz. 7 i 811) wprowadza si(( 

nast((puj~ce zmiany: 

1) wart. 1 w pkt 20: 

a) w lit. b w zakresie art. 90 ust. lb i lc otrzymuj~ brzmienie: 

,lb. Niepubliczne przedszkole moze otrzymywac dotacj(( z budzetu gminy na 

ka:ldego ucznia w wysokosci r6wnej wydatkom biez~cym przewidzianym na 

jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gmin((, pomniejszonym 

o oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyzywteme, 

stanowi~ce dochody budzetu gminy, jezeli przedszkole to: 

1) spelni warunki okreslone w art. 6 ust. 1, z tym ze czas bezplatnego nauczania, 

wychowania i opieki, o kt6rym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, nie moze bye 

kr6tszy niz czas bezplatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez 

rad(( gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gmin((, 

2) bydzie pobierac oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego me 

wyzsze niz oplaty ustalone przez rad(( gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 

lit. a, 

3) b((dzie prowadzic dokumentacj(( przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

ustalon~ dla przedszkoli publicznych, 

4) zapewni liczb(( uczni6w w oddziale przedszkolnym nieprzekraczaj~c~ 

maksymalnej liczby uczni6w w oddziale przedszkola publicznego, okreslonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2, 

5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczn~ zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11, 
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6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, okreslone 

w rozdziale 2a 

- z tym ze na ucznia niepelnosprawnego dotacja moze bye przyznana w wysokosci 

nie nizszej niz kwota przewidziana na niepelnosprawnego ucznia przedszkola 

w czysci oswiatowej subwencji og6lnej otrzymywanej przez jednostk(( samorzl:!du 

terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego 

przez gmin((, podstawl:! do ustalenia wysokosci dotacji Sl:! wydatki bie:Zl:!ce 

ponoszone przez najblizszl:! gminy na prowadzenie przedszkoli publicznych, 

pomniejszone o oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 

wyzywienie, stanowil:!ce dochody budzetu gminy. 

1 c. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego moze otrzymywae 

dotacjy z budzetu gminy na kai.dego ucznia objytego tl:! forml:! wychowania 

przedszkolnego w wysokosci r6wnej 50% wydatk6w biezl:!cych ponoszonych na 

jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminy, pomniejszonych 

o oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyi.ywienie, 

stanowil:!ce dochody budzetu gminy, jezeli ta inna forma: 

1) spelni warunki okreslone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, z tym ze czas 

bezplatnego nauczania, wychowania i opieki, o kt6rym mowa w art. 6 ust. 2, 

nie moze bye kr6tszy niz czas bezplatnego nauczania, wychowania i opieki 

ustalony przez rady gminy dla publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez gmin((, 

2) bydzie pobierae oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego me 

wyzsze niz oplaty ustalone przez rady gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 

lit. b, 

3) stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego okreslone w rozdziale 2a 

- z tym ze na ucznia niepelnosprawnego dotacja moze bye przyznana w wysokosci 

nie nizszej niz kwota przewidziana na niepelnosprawnego ucznia przedszkola 

w czysci oswiatowej subwencji og6lnej otrzymywanej przez jednostk(( samorzl:!du 

terytorialnego. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego 

przez gmin((, podstawl:! do ustalenia wysokosci dotacji Sl:! wydatki biezl:!ce 

ponoszone przez najblizszl:! gminy na prowadzenie przedszkoli publicznych, 



-138-

pomniejszone o oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 

wyzywienie, stanowil:!ce dochody budzetu gminy.", 

b) w lit. c w zakresie art. 90 ust. 2b otrzymuje brzmienie: 

,2b. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli niespelniaji:!cych warunk6w, 

o kt6rych mowa w ust. 1 b, przysluguji:! na ka.zdego ucznia w wysokosci nie nizszej 

niz 75% ustalonych w budzecie danej gminy wydatk6w bie.Zi:!cych ponoszonych 

w przedszkolach prowadzonych przez gmintt w przeliczeniu na jednego ucznia, 

pomniejszonych o oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za 

wyzywienie, stanowil:!ce dochody budzetu gminy, z tym ze na ucznia 

niepelnosprawnego w wysokosci nie nizszej niz kwota przewidziana na 

niepelnosprawnego ucznia przedszkola w czttsci oswiatowej subwencji og6lnej 

otrzymywanej przez gmint(, pod warunkiem ze osoba prowadzi:!ca niepubliczne 

przedszkole poda organowi wlasciwemu do udzielania dotacji informacjt( 

o planowanej liczbie uczni6w nie p6zniej niz do dnia 30 wrzesnia roku 

poprzedzaji:!cego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy 

przedszkola prowadzonego przez gmint(, podstawi:! do ustalenia wysokosci dotacji 

Si:! wydatki bie.Zi:!ce ponoszone przez najblizszi:! gmintt na prowadzenie przedszkola 

publicznego, pomniejszone o oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

oraz za wyzywienie, stanowil:!ce dochody budzetu gminy.", 

c) w lit. c w zakresie art. 90 ust. 2d otrzymuje brzmienie: 

,2d. Osoba prowadzi:!ca wychowanie przedszkolne w formach, o kt6rych 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, niespelniaji:!cych 

warunk6w, o kt6rych mowa w ust. lc, otrzymuje na ka.zdego ucznia objt(tego tl:! 

form~:! wychowania przedszkolnego dotacjt( z budzetu gminy w wysokosci nie 

nizszej niz 40% wydatk6w bie.Zi:!cych ponoszonych na jednego ucznia 

w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gmint(, pomniejszonych o oplaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyzywienie, stanowil:!ce 

dochody budzetu gminy, z tym ze na ucznia niepelnosprawnego w wysokosci nie 

nizszej niz kwota przewidziana na niepelnosprawnego ucznia przedszkola w czttsci 

oswiatowej subwencji og6lnej otrzymywanej przez gmint(, pod warunkiem ze 

osoba prowadzi:!ca niepubliczni:! formtt wychowania przedszkolnego poda organowi 

wlasciwemu do udzielania dotacji informacjt( o planowanej liczbie uczni6w nie 

p6:lniej niz do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzaji:!cego rok udzielania dotacji. 
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W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gmmy, 

podstaw~ do ustalenia wysokosci dotacji s~ wydatki biez~ce ponoszone przez 

najblizsz~ gminy na prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o oplaty 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyzywienie, stanowi~ce 

dochody budzetu gminy."; 

2) wart. 14: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,1. Do dnia 31 sierpnia 2015 r. dotacje dla niepublicznych przedszkoli 

przysluguj~ na ka:Zdego ucznia w wysokosci nie nizszej niz 75% ustalonych 

w budzecie danej gminy wydatk6w biez~cych ponoszonych w przedszkolach 

prowadzonych przez gminy w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych 

o oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wy:Zywienie, 

stanowi~ce dochody budzetu gminy, z tym ze na ucznia niepelnosprawnego 

w wysokosci nie nizszej niz kwota przewidziana na niepelnosprawnego ucznia 

przedszkola w czysci oswiatowej subwencji og6lnej otrzymywanej przez gminy, 

pod warunkiem ze osoba prowadz~ca niepubliczne przedszkole poda organowi 

wlasciwemu do udzielania dotacji informacjy o planowanej liczbie uczni6w nie 

pM:niej niz do dnia 30 wrzesnia roku poprzedzaj~cego rok udzielania dotacji. 

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminy, 

podstaw~ do ustalenia wysokosci dotacji s~ wydatki biez~ce ponoszone przez 

najblizsz~ gminy na prowadzenie przedszkola publicznego pomniejszone o oplaty 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyzywienie, stanowi~ce 

dochody budzetu gminy."; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,3. Do dnia 31 sierpnia 2015 r. osoba prowadz~ca wychowanie przedszkolne 

w formach, o kt6rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 

7 ustawy zmienianej wart. 1, otrzymuje na ka:Zdego ucznia objytego ~ form~ 

wychowania przedszkolnego dotacjy z budzetu gminy w wysokosci nie nizszej niz 

40% wydatk6w biez~cych ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu 

prowadzonym przez gminy, pomniejszonych o oplaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego oraz za wyzywienie, stanowi~ce dochody budzetu gminy, z tym ze 

na ucznia niepelnosprawnego w wysokosci nie nizszej niz kwota przewidziana na 

niepelnosprawnego ucznia przedszkola w czysci oswiatowej subwencji og6lnej 
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otrzymywanej przez gminy, pod warunkiem ze osoba prowadz'!ca niepubliczn'! 

formy wychowania przedszkolnego poda organoWI wlasciwemu do udzielania 

dotacji informacjy o planowanej liczbie uczni6w nie p6:lniej niz do dnia 

30 wrzesnia roku poprzedzaj'!cego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na 

terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminy, podstaw'! do ustalenia 

wysokosci dotacji SCI- wydatki biei:'!ce ponoszone przez najblizsz'! gminy na 

prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o oplaty za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego oraz za wyzywienie, stanowi'!ce dochody budzetu 

gminy.". 

Art. 8. W ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz 

niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811) wprowadza siy nastypuj'!ce zmiany: 

1) w art. 1 w pkt 11 w zakresie art. 201 pkt 1 i 2 otrzymuj'! brzmienie: 

,1) spos6b przeliczania na punkty poszczeg6lnych kryteri6w, o kt6rych mowa 

w art. 20f ust. 2 pkt 1-4, art. 20h ust. 6, art. 20i ust. 2 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 20j ust. 2 

pkt 1' 3, 4 i 5, 

2) spos6b ustalania punktacji w przypadku os6b zwolnionych odpowiednio ze 

sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego,"; 

2) wart. 11: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,I. W postypowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy 

pierwszej publicznej szkoly ponadgimnazjalnej dwujyzycznej lub oddzialu 

dwujyzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej og6lnodostypnej przyjmuje 

siy kandydat6w, kt6rzy spelniaj'! warunki, o kt6rych mowa w art. 20f ust. 1 ustawy 

zmienianej wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz'! ustaw'!.", 

b) uchyla si<; ust. 3, 

c) ust. 4-6 otrzymuj'! brzmienie: 

,4. W przypadku r6wnorzydnych wynik6w uzyskanych na pierwszym etapie 

postypowania rekrutacyjnego, o kt6rym mowa w ust. 2, na drugim etapie 

postypowania rekrutacyjnego SCI- brane pod uwagy l'!cznie kryteria, o kt6rych mowa 

wart. 20c ust. 2 ustawy zmienianej wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz'! 

ustaw'!. Przepis art. 20c ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejsz'! ustaw'!, stosuje siy. 
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5. Laureat lub finalista og6lnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat 

konkursu przedmiotowego o zasi<tgu wojew6dzkim lub ponadwojew6dzkim, 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 

pkt 8 ustawy zmienianej w art. 1, w post<tpowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 

2014/2015-2016/2017 S!l przyjmowani w pierwszej kolejnosci do publicznej szkoly 

ponadgimnazjalnej dwuj<tzycznej, oddzialu dwuj<tzycznego w publicznej szkole 

ponadgimnazjalnej og6lnodostypnej lub oddzialu miydzynarodowego w publicznej 

szkole ponadgimnazjalnej og6lnodostypnej, jezeli spelniajll odpowiednio warunki, 

o kt6rych mowa w art. 20f ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniej SZ!l ustawll. 

6. W post<tpowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do szkoly lub 

oddzialu, o kt6rych mowa w ust. 1, przepisy art. 20a ust. 1-4, 6 i 7, art. 20b, 

art. 20s, art. 20t ust. 1, 2 pkt 1 i 4 lit. a, b, d i e oraz ust. 3-10, art. 20v i art. 20z-

20ze ustawy zmienianej wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejszll ustaw!l, stosuje 

si<t odpowiednio."; 

3) wart. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,3. W post<tpowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do oddzialu 

mi<tdzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej og6lnodostypnej przyjmuje 

siy kandydat6w zgodnie z art. 11."; 

4) wart. 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,3) art. 1 pkt 17lit. c, kt6ry wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2015 r.;". 

Art. 9. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz 

niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) wprowadza siy nast<tpUjllce zmiany: 

1) w art. 20 pkt 2-10 otrzymujll brzmienie: 

,2) w 2015 r.- 306 mln zl; 

3) w 2016 r.- 335 mln zl; 

4) w 2017 r. - 376 mln zl; 

5) w 2018 r.- 448 mln zl; 

6) w 2019 r.- 453 mln zl; 

7) w 2020 r.- 477 mln zl; 

8) w 2021 r.- 552 mln zl; 

9) w 2022 r.- 549 mln zl; 
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1 0) w 2023 r. - 492 mln zl."; 

2) w art. 22 ust. 1 otrzyrnuje brzmienie: 

, 1. Rzeczoznawcy wpisani na listy rzeczoznawc6w na podstawie dotychczasowych 

przepis6w podlegaj'! z urzydu wpisowi na odpowiednie listy, o kt6rych mowa 

wart. 22an ust. 1 ustawy zmienianej wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz'! ustawt!."· 

Art. 10. W ustawie z dnia 111ipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyzszym oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198) wprowadza siy nastypuj'!ce 

zmiany: 

1) wart. 3 w pkt 1 pkt 1 otrzyrnuje brzmienie: 

, 1) publicznych przedszkolach, szkolach i plac6wkach oraz plac6wkach doskonalenia 

nauczycieli dzialaj'!cych na podstawie ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie 

oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z p6:ln. zm. 14
)), z zastrzezeniem ust. 2 

pkt la, lb oraz pkt 2 lit. a;"; 

2) w art. 4 w pkt 19 lit. c otrzyrnuje brzmienie: 

,c) w ust. 6 pkt 1 otrzyrnuje brzmienie: 

,1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego, szk6l, w tyrn szk6l artystycznych, plac6wek 

oraz na ksztalcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kurs6w 

zawodowych os6b niebydt!cych obywatelami polskimi oraz obywateli 

polskich, kt6rzy pobierali nauky w szkolach funkcjonuj'!cych w systemach 

oswiaty innych paftstw, a takZe rodzaje dokument6w potwierdzaj'!cych 

poziom wyksztalcenia i stan zdrowia tych os6b oraz spos6b kwalifikowania 

do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, uwzglydniaj'!c brak 

znajomosci jyzyka polskiego przez kandydata lub brak mozliwosci 

przedlozenia przez kandydata dokument6w stwierdzaj'!cych ukoitczenie za 

granic'! szkoly lub kolejnego etapu edukacji;". 

14
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 

281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr94, 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, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, 
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, 
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 662, Nr 112. poz. 654, Nr 139, poz. 
814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265 i 1317 
i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642 i 811. 



-143-

Art. 11. W roku szkolnym 2014/2015 szkola publiczna realizuje ustalone przez ministra 

wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania zasady oceniania, k1asyfikowania i promowania 

uczni6w oraz przeprowadzania sprawdzian6w i egzamin6w zgodnie z art. 7 ust. 1 

pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 12. Do projekt6w rea1izowanych w ramach program6w finansowanych ze srodk6w 

pochodz~cych z budzetu Unii Europejskiej, w ramach kt6rych nauczycie1e prowadz~ zajcrcia 

bezposrednio z uczniami 1ub wychowankami albo na ich rzecz, d1a kt6rych umowa 

o dofinansowanie zostala zawarta przed dniem wejscia w :lycie niniejszej ustawy, stosuje sicr 

dotychczasowe przepisy. 

Art. 13. Do dnia 31 grudnia 2015 r. do zadan Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

nalezy koordynowanie dzialalnosci okrcrgowych komisji egzaminacyjnych oraz nadzorowanie 

ich prac zwi~anych z opracowywaniem propozycji zadan i arkuszy egzaminacyjnych do 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzaj'!cego kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin6w ekstemistycznych, o kt6rych 

mowa w art. 10 ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, a takZe nadzorowanie prac zwi~anych 

z przeprowadzaniem tego sprawdzianu i tych egzamin6w oraz ocenianiem przez okrcrgowe 

komisje egzaminacyjne prac egzaminacyjnych, w celu zapewnienia por6wnywalnosci 

oceniania. 

Art. 14. Osoby wpisane do ewidencji egzaminator6w w zakresie przeprowadzania 

sprawdzianu, egzaminu gimnazja1nego, egzaminu matura1nego i egzaminu potwierdzaj'!cego 

kwalifikacje w zawodzie na podstawie dotychczasowych przepis6w nadal pozostaj'! 

egzaminatorami. 

Art. 15. Osoby zajmuj'!ce w dniu 1 stycznia 2016 r. stanowiska: 

1) dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz dyrektor6w okrcrgowych komisji 

egzaminacyjnych zajmuj'! nadal te stanowiska, do czasu ich odwolania odpowiednio 
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przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania lub dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej; 

2) wicedyrektor6w odpowiednio Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okrygowych 

komisji egzaminacyjnych zajmuj~ nadal te stanowiska, do czasu ich odwolania 

odpowiednio przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za zgod~ ministra 

wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania lub przez dyrektora okrygowej komisji 

egzaminacyjnej za zgod~ dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Art. 16. Przepisy art. 20g ust. 1 i 1a, art. 20k ust. 1 pkt 5 i ust. 1a oraz art. 20zb ust. 2 

pkt 3 ustawy zmienianej wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz~ ustaw~, stosuje siy 

odpowiednio do postypowania rekrutacyjnego, o kt6rym mowa w art. 13 ustawy zmienianej 

wart. 8. 

Art. 17. Jezeli informacje lub wnioski, o kt6rych mowa w art. 22af ust. 1 i 2 oraz art. 

22ah ust. 2 ustawy zmienianej wart. 1, przekazane w terminie od dnia 15 marca 2015 r. do 

dnia 30 marca 2015 r. uwzglydnialy uczni6w z uposledzeniem umyslowym, nieslysz~cych, 

slaboslysz~cych, z autyzmem, niewidomych i slabowidz~cych, posiadaj~cych orzeczenie o 

potrzebie ksztalcenia specjalnego, dyrektor szkoly podstawowej, gimnazjum lub szkoly 

artystycznej realizuj~cej ksztalcenie og6lne w zakresie szkoly podstawowej lub gimnazjum, 

moze przekazac ponownie odpowiednio informacje lub wnioski dotycz~ce tych uczni6w o ile 

uczniowie ci byd~ korzystali z podrycznik6w, material6w edukacyjnych lub material6w 

cwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i mozliwosci psychofizycznych 

tych uczni6w. W takim przypadku informacje lub wnioski uwzglydniaj~ce tych uczni6w nie 

mog~ spowodowac przekroczenia kwot dotacji celowej dla tych uczni6w wynikaj~cych z art. 

22ae ust. 5a ustawy zmienianej wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz~ ustaw~ i przepis6w 

wydanych na podstawie art. 20aga ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejsz~ ustaw~. 

Art. 18. Do zalecen, uwag i wniosk6w wydanych na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy 

zmienianej wart. 1, w brzmieniu obowi~uj~cym przed dniem wejscia w zycie niniejszej 
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ustawy, stosuje siy przeptsy art. 33 ust. 4--8 ustawy zmienianej wart. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym. 

Art. 19. 1. Osoby zajmujc:}.ce w dniu 1 wrzesnia 2015 r. stanowiska dyrektor6w 

publicznych plac6wek doskonalenia nauczycieli o zasiygu og6lnokrajowym, publicznych 

plac6wek doskonalenia nauczycieli szk6l artystycznych oraz publicznych plac6wek 

doskonalenia nauczycieli przedmiot6w zawodowych, kt6rzy nauczajc:}. w szkolach rolniczych, 

o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d pkt 2 ustawy zmienianej wart. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszc:}. ustawc:}., zajmujc:}. nadal te stanowiska do konca okresu, najaki 

je powierzono, chyba ze wczesniej zostanc:}. odwolane na podstawie art. 36a ust. 1a ustawy 

zmienianej wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejszc:}. ustawc:}. 

2. Dyrektorzy publicznych plac6wek doskonalenia nauczycieli o zasiygu 

og6lnokrajowym, publicznych plac6wek doskonalenia nauczycieli szk6l artystycznych oraz 

publicznych plac6wek doskonalenia nauczycieli przedmiot6w zawodowych, kt6rzy nauczajc:}. 

w szkolach rolniczych, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b, ust. 3c i ust. 3d 

pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszc:}. ustawc:}., do dnia 30 kwietnia 

2015 r. na pismie zaproponujc:}. nauczycielom zatrudnionym w tych plac6wkach nowe warunki 

pracy i placy oraz wskaZc:}. termin, nie kr6tszy niz 7 dni, do kt6rego nauczyciele majc:}. zlozyc 

oswiadczenie 0 przyjyciu lub odmowie przyjycia proponowanych warunk6w. 

3. Odmowa przyjycia nowych warunk6w pracy i placy, o kt6rych mowa w ust. 2, 

powoduje rozwi¥anie stosunku pracy z nauczycielem z przyczyn okreslonych wart. 20 

ust. 1 ustawy, o kt6rej mowa w art. 2, z uplywem 3 miesiycy od dnia, do kt6rego nauczyciel 

mial zlozyc oswiadczenie, o kt6rym mowa w ust. 2. 

4. Do czasu przyjycia nowych warunk6w pracy i placy albo rozwic:}.Zania stosunku 

pracy z powodu odmowy ich przyjycia, do praw i obowic:}.Zk6w nauczycieli, o kt6rych mowa 

w ust. 2, stosuje siy dotychczasowe przepisy. 

Art. 20. 1. Przepisy rozdzialu 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszc:}. ustawc:}., stosuje siy poczc:}.wszy od roku szkolnego 2015/2016. 

2. W roku szkolnym 2014/2015 ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczni6w 

i sluchaczy w szkolach publicznych odbywa siy zgodnie z przepisami wydanymi na 
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podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowictZuj~cym przed 

dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy. 

Art. 21. 1. Przepisy rozdzialu 3b ustawy zmienianej wart. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejsz~ ustaw~, stosuje si<r pocz~wszy od roku szkolnego 2015/2016. 

2. W roku szko1nym 2014/2015 sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny 

dla absolwent6w lice6w og6lnoksztalc~cych jest przeprowadzany na warunkach i w spos6b 

okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej 

wart. 1, w brzmieniu obowictZuj~cym przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy. 

3. W roku szkolnym 2014/2015 egzamin maturalny d1a absolwent6w technikum jest 

przeprowadzany na warunkach i w spos6b okreslony w przepisach wydanych na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowictZuj~cym przed dniem 

1 wrzesnia 2014 r. 

4. W roku szko1nym 2014/2015 egzamin potwierdzaj~cy kwalifikacje w zawodzie, 

w tym egzamin potwierdzajl!CY kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany d1a os6b 

odbywajl!cych praktycznl! nauk<r zawodu doroslych, o kt6rej mowa w art. 53a ust. 2 

pkt 1 ustawy, o kt6rej mowa wart. 3, jest przeprowadzany na warunkach i w spos6b 

okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej 

wart. 1, w brzmieniu obowictZUjl!cym przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy. 

5. UpowaZnienia do zorganizowania przez szkol<r, plac6wk<r ksztalcenia ustawicznego, 

plac6wk<r ksztalcenia praktycznego lub pracodawc<r cz<rsci praktycznej egzammu 

potwierdzajl!cego kwalifikacje w zawodzie, udzielone przez dyrektora okrygowej komisji 

egzaminacyjnej przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy, pozostajl! w mocy przez 

okres, na jaki zostaly udzielone. 

Art. 22. 1. Uczniowie, kt6rzy w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 uzyskali tytul 

laureata lub fina1isty o1impiady przedmiotowej lub 1aureata konkursu przedmiotowego 

o zasiygu wojew6dzkim lub ponadwojew6dzkim przeprowadzanych zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 1, z zakresu jednego 

z przedmiot6w obj<rtych w tych 1atach sprawdzianem 1ub jednego z przedmiot6w 

wchodzl!cych w zakres czysci pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego, Sl! w roku 

szko1nym 2014/2015 i 2015/2016 zwolnieni: 
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1) w przypadku uczni6w szkoly podstawowej oraz szkoly artystycznej realizuj~cej 

ksztalcenie og6lne z zakresu szkoly podstawowej - z CZ((SCi pierwszej sprawdzianu; 

2) w przypadku uczni6w gimnazjum oraz szkoly artystycznej realizuj~cej ksztalcenie 

og6lne z zakresu gimnazjum - odpowiednio z cz((sci pierwszej lub drugiej egzaminu 

gimnazjalnego. 

2. Zwolnienie, o kt6rym mowa w ust. 1, nast((puje na podstawie zaswiadczenia 

stwierdzaj~cego uzyskanie odpowiednio przez ucznia szkoly podstawowej lub szkoly 

artystycznej realizuj~cej ksztalcenie og6lne z zakresu szkoly podstawowej albo ucznia 

gimnazjum lub szkoly artystycznej realizuj~cej ksztalcenie og6lne z zakresu gimnazjum 

tytulu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaswiadczenie przedklada si(( przewodnicz~cemu 

zespolu egzaminacyjnego. 

3. Zwolnienie, o kt6rym mowa w ust. 1, z CZ((Sci pierwszej sprawdzianu albo 

z cz((sci pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego jest r6wnoznaczne z uzyskaniem 

odpowiednio z pierwszej CZ((Sci sprawdzianu albo CZ((Sci pierwszej lub drugiej egzaminu 

gimnazjalnego najwyzszego wyniku. 

Art. 23. 1. Na rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016 komunikaty w sprawie wykazu 

olimpiad przedmiotowych, a takZe turniej6w lub olimpiad tematycznych zwi~anych 

z wybranym obszarem ksztalcenia zawodowego, uprawniaj~cych do zwolnienia 

z przys~pienia do odpowiednio danej CZ((SCi sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej cz((sci egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

w CZ((Sci ustnej lub w CZ((SCi pisemnej, etapu pisemnego egzaminu potwierdzaj~cego 

kwalifikacje zawodowe albo cz((sci pisemnej egzaminu potwierdzaj~cego kwalifikacje 

w zawodzie, ogloszony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Biuletynie 

Informacji Publicznej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w oparciu o przepisy wydane na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy, o kt6rej mow a w art. 1, w brzmieniu obowi~j~cym 

przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy, pozostaj~ w mocy. 

2. Do dnia 31 marca 2015 r. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oglosi 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikat 

w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych oraz turniej6w lub olimpiad tematycznych 

zwi~anych z wybranym obszarem ksztalcenia zawodowego, uprawniaj~cych do 

przyjmowania laureat6w lub finalist6w tych olimpiad lub tumiej6w w pierwszej kolejnosci 
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do szk6l wymienionych w art. 20d ustawy zrnienianej w art. 1, w brzrnieniu nadanym 

niniejszl:}. ustawl:}., na rok szkolny 2015/2016. 

Art. 24. Absolwent, kt6ry posiada swiadectwo dojrzalosci po zdaniu egzarnmu 

dojrzalosci przeprowadzanego dla absolwent6w ponadpodstawowych szk6l srednich, rna 

prawo przystl:}.pic do egzaminu rnaturalnego przeprowadzanego zgodnie z przepisami 

rozdzialu 3b ustawy zmienianej wart. 1, w brzmieniu nadanyrn niniejszl:}. ustawl:}., poczl:}.wszy 

od roku szkolnego 2015/2016. 

Art. 25. 1. Podmiot prowadzl:}.cy kwalifikacyjny kurs zawodowy, o kt6rym rnowa 

wart. 68a ust. 2 ustawy zmienianej wart. 1, kt6ry przed dniern wejscia w zycie niniejszej 

ustawy rozpoczl:}.l prowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu kwalifikacji, 

z kt6rej przeprowadzony rna bye egzamin potwierdzajl:}.cy kwalifikacje w zawodzie, rnoze 

przeprowadzic egzamin potwierdzajl:}.cy kwalifikacje w zawodzie. 

2. Poczl:}.wszy od dnia wejscia w zycie ustawy podmiot prowadzl:}.cy kwalifikacyjny kurs 

zawodowy, o kt6rym rnowa w art. 68a ust. 2 ustawy zrnienianej w art. 1, kt6ry rozpoczl:}.l 

prowadzenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu kwalifikacji, z kt6rej 

przeprowadzony rna bye egzamin potwierdzajl:}.cy kwalifikacje w zawodzie, przeprowadza ten 

egzamin. 

Art. 26. 1. Egzamin rnaturalny, o kt6rym rnowa w art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej 

wart. 5, przeprowadza si~ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 

pkt 4 ustawy zmienianej wart. 1, w brzrnieniu obowil:}.ZUjl:}.cyrn do dnia 31 sierpnia 2014 r., 

z zastrzezeniern ust. 2-13. 

2. Poczl:}.wszy od roku szkolnego 2015/2016 do egzaminu rnaturalnego, o kt6rym rnowa 

w art. 20 ust. 1 ustawy zrnienianej w art. 5, stosuje si~ odpowiednio przepisy art. 44zzh, 

art. 44zzk ust. 4, art. 44zzn ust. 5 i 6, art. 44zzq, art. 44zzr, art. 44zzv-44zzw, art. 44zzy i art. 

44zzz ustawy zmienianej wart. 1, w brzrnieniu nadanym niniejszl:}. ustawl:}.. 

3. Egzamin rnaturalny, o kt6rym rnowa wart. 20 ust. 1 ustawy zmienianej wart. 5, 

z przedrniot6w dodatkowych jest przeprowadzany na poziornie podstawowym albo na 

poziornie rozszerzonym. 
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4. Egzamin maturalny, o kt6rym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, 

w ezysei pisemnej zjl(zyka obeego nowoZytnego jako przedmiotu dodatkowego jest 

przeprowadzany na poziomie podstawowym, poziomie rozszerzonym albo na poziomie 

dwujyzyeznym. 

5. W przypadku gdy absolwent, o kt6rym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 5, wybral na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy jl(zyk obey nowozytny 

na poziomie dwujyzyeznym, moze przyst~pic do egzaminu maturalnego z tego jyzyka 

w ezysei pisemnej albo w ezysei ustnej, albo w obu tyeh ezyseiaeh. 

6. W przypadku gdy absolwent, o kt6rym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej 

wart. 5, wybral na egzaminie maturalnym w ezl(sei pisemnej, jako przedmiot dodatkowy, ten 

sam jyzyk obey nowozytny, kt6ry zdawal jako przedmiot obowi~owy, zdaje ten jyzyk na 

poziomie rozszerzonym tylko w ezysei pisemnej albo na poziomie dwujl(zyeznym w ezysei 

pisemnej a1bo w ezysei ustnej, albo w obu tyeh ezyseiaeh. 

7. W przypadku, o kt6rym mowa w art. 44zzw ust. 3-11 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejsz~ ustaw~, dyrektor okrygowej komisji egzaminaeyjnej wydaje 

swiadeetwo dojrzalosei, po dokonaniu rozstrzygniyeia w sprawie uniewamienia, jezeli 

w wyniku tego rozstrzygniyeia absolwent, o kt6rym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej 

wart. 5, zdal egzamin maturalny zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 

pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowi~j~eym przed dniem 1 wrzesnia 

2014 r. 

8. W przypadku, o kt6rym mowa wart. 44zzw ustawy zmienianej wart. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejsz~ ustaw~, dyrektor okrl(gowej komisji egzaminaeyjnej wydaje aneks do 

swiadeetwa dojrzalosei, po dokonaniu rozstrzygniyeia w sprawie uniewarnienia, jezeli 

w wyniku tego rozstrzygnil(eia absolwent, o kt6rym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej 

wart. 5, podwyzszyl wynik z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w ezysei pisemnej. 

9. W przypadku, o kt6rym mowa wart. 44zzz ust. 1--4 ustawy zmienianej wart. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejsz~ ustaw~ dyrektor okrl(gowej komisji egzaminaeyjnej ustala 

nowe wyniki egzaminu maturalnego oraz: 

1) wydaje swiadeetwo dojrzalosei, jezeli absolwent, o kt6rym mowa w art. 20 

ust. 1 ustawy zmienianej wart. 5, spelnil warunki okreslone w ust. 7; 
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2) anuluje dotychczasowe swiadectwo dojrzalosci lub aneks do swiadectwa dojrzalosci, 

o kt6rym mowa w ust. 8, i wydaje nowe swiadectwo dojrzalosci lub aneks do swiadectwa 

dojrzalosci 

- jezeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma przyznanych punkt6w zostala 

podwyzszona. 

10. Absolwent, o kt6rym mowa wart. 20 ust. 1 ustawy zmienianej wart. 5, kt6ry nie 

zdal egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiot6w, w czysci ustnej lub czysci 

pisemnej, moze przystct.pic ponownie do czysci ustnej lub czysci pisemnej egzaminu 

maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiot6w w okresie 5 lat, liczct.c od pa.Zdziemika roku, 

w kt6rym zdajct.cy przystct.pil do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, nie dluzej jednak niz 

w terminie, o kt6rym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu 

nadanym niniej szct. ustawct.. 

11. Absolwent, o kt6rym mowa w ust. 10, po uplywie 5 lat od przystct.pienia do 

egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub po uplywie terminu okreslonego w art. 20 

ust. 2 ustawy zmienianej wart. 5, w brzmieniu nadanym niniejszct. ustawct., przystypuje do 

egzaminu maturalnego w pelnym zakresie. 

12. Po uplywie termin6w, o kt6rych mowa wart. 20 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej 

wart. 5, w brzmieniu nadanym niniejszct. ustawct., egzamin maturalny przeprowadza siy na 

podstawie przepis6w rozdzialu 3b ustawy zmienianej wart. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszct. ustawct.. 

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje siy odpowiednio do uczni6w i absolwent6w szk6l 

artystycznych. 

Art. 27. 1. Do egzaminu potwierdzajct.cego kwalifikacje zawodowe, o kt6rym mowa 

wart. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz 

niekt6rych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979) stosuje siy 

przepisy wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

obowict.zujct.cym do dnia 31 sierpnia 2012 r., z zastrzezeniem ust. 2. 

2. Poczct.wszy od roku szkolnego 2015/2016 do egzaminu potwierdzajct.cego kwa1ifikacje 

zawodowe, o kt6rym mowa w ust. 1, stosuje siy odpowiednio przepisy art. 44zzzf, art. 44zzzo 

ust. 4, art. 44zzzp-44zzzt ustawy zmienianej wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawct.. 
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Art. 28. Do zdaj'lcego, kt6ry przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy zdaJ: 

egzamin potwierdzajClCY kwalifikacje w zawodzie, o kt6rym mowa w art. 44zzzb wyl'lcznie 

w czttsci pisemnej albo czttsci praktycznej stosuje sitt przepisy art. 44zzzu. 

Art. 29. Szkoly lub plac6wki, w terminie do dnia 1 wrzesnia 2015 r., dostosuj'l swoje 

statuty do przepis6w ustawy zmienianej wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz'l ustaw'l. 

Art. 30. Przepisy art. 61 ust. 3a-3c ustawy zmienianej wart. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejsz'l ustaw'l, stosuje sitt do uczni6w w oddziale: 

1) klasy II publicznej szkoly podstawowej- od roku szkolnego 2015/2016; 

2) klasy III publicznej szkoly podstawowej- od roku szkolnego 2016/2017. 

Art. 31. Do dnia 31 sierpnia 2016 r. przeptsy art. 94a ust. 1 i ust. 6 pkt 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz'l ustaw'l, stosuje sitt tak:le do oddzial6w 

przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. 

Art. 32. Do roku szkolnego 2017/2018 przepis art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej 

w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejsz'l ustaw'l, stosuje sitt tak:le do egzaminu 

potwierdzaj'lcego kwalifikacje zawodowe, o kt6rym mowa wart. 27. 

Art. 33. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31 

ust. 1 ustawy zmienianej wart. 6 zachowuj'l moe do dnia wejscia w zycie przepis6w 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, 

w brzmieniu nadanym niniejsz'l ustaw'l, nie dluzej jednak niz do dnia 1 wrzesnia 2016 r. 

Art. 34. Ustawa wchodzi w zycie z dniem 31 marca 2015 r., z wyjCltkiem: 

1) art. 1 pkt 29- kt6ry wchodzi w zycie z dniem 30 czerwca 2015 r.; 
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2) art. 1 pkt 1 lit. a-c, pkt 5 lit. b, pkt 9 lit. b i c, pkt 11 lit. c, pkt 14lit. a-d, pkt 23, pkt 24, 

pkt 35 lit. a i lit. b w zakresie art. 34 ust. 2b ustawy zmienianej wart. 1, pkt 36 lit. e 

w zakresie art. 35 ust. 6 ustawy zmienianej wart. 1, pkt 38, pkt 39 w zakresie art. 38a 

ust. 2 ustawy zmienianej wart. 1, pkt 40 lit. a, pkt 43, pkt 47, pkt 48, pkt 51 lit. b i c, 

pkt 57, pkt 60, pkt 66, art. 2 pkt 7 w zakresie art. 32 ust. 4 ustawy zmienianej wart. 2 i 

art. 6 pkt 3 i pkt 7 lit. b - kt6re wchodz(! w zycie z dniem 1 wrzesnia 2015 r.; 

3) art. 1 pkt 36 lit. a, lit. b i lit. d w zakresie art. 35 ust. 2b ustawy zmienianej wart. 1 -

kt6re wchodz(! w zycie z dniem 1 paidziemika 2015 r.; 

4) art. 1 pkt 11 lit. a, pkt 11 lit. b w zakresie art. 9c ust. 2 pkt 12 ustawy zmienianej 

w art. 1, pkt 12 w zakresie art. 9d i 9e ustawy zmienianej w art. 1, pkt 26 lit. c 

w zakresie art. 22ae ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1 - kt6ry wchodzi w zycie z dniem 

1 stycznia 2016 r.; 

5) art. 10 - kt6ry wchodzi w zycie z dniem 1 paidziemika 2016 r. 

DEPARTAiviENT 
STRATE Gil I WSPl..lti RACY 




