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Załącznik nr 12 

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA                                              

i PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE 

 

 
Wstęp 

 

1. Procedury i instrukcje zostały opracowane zgodnie z „Procedurami organizowania       

i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum” opracowanymi przez CKE. 

2. Ilekroć w tekście używa się terminu: 

a) zestaw egzaminacyjny – oznacza on zestaw zadań (arkusz) i kartę odpowiedzi; 

b) arkusz – oznacza on zestaw zadań z jednego z następujących zakresów egzaminu 

gimnazjalnego: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, 

przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii), języka 

angielskiego lub niemieckiego na poziomie podstawowym,  języka angielskiego 

lub niemieckiego na poziomie rozszerzonym.   

c) zdający – oznacza on ucznia przystępującego do egzaminu. 

3. Przez egzamin rozumie się egzamin w klasie trzeciej gimnazjum. Przez część 

egzaminu rozumie się jedną z trzech części egzaminu: humanistyczną, matematyczno 

– przyrodniczą, z języka obcego nowożytnego. 

 

 

I. Miejsce i warunki przeprowadzania egzaminu 

 

1. Egzamin jest przeprowadzany w warunkach zapewniających prawidłowy przebieg 

egzaminu pod względem lokalowym i technicznym.  

1.1 egzamin z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej jest 

przeprowadzany w hali sportowej; 

1.2 egzamin z języka obcego jest przeprowadzany w salach lekcyjnych w budynku 

głównym gimnazjum; 

2. Warunki lokalowe i techniczne w szkole zapewniają prawidłowy przebieg egzaminu: 

1.1 szkoła jest wyposażona w urządzenia techniczne niezbędne do sprawnego, 

bezpiecznego przeprowadzania egzaminu: 

a) szafa metalowa w sekretariacie szkoły do zabezpieczania materiałów przed 

nieprawidłowym ujawnieniem do dyspozycji przewodniczącego szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego; 

b) sprzęt do odtwarzania płyt CD (jeden na każdą salę egzaminacyjną) i dobre 

nagłośnienie w salach, w których jest przeprowadzany egzamin z języka 

angielskiego lub niemieckiego; 

c) łącze internetowe w sekretariacie szkoły; 

d) stale dostępne połączenie telefoniczne w sekretariacie szkoły. 

2.2 warunki zapewniające samodzielność pracy ucznia: 

a) oddzielna ławka dla każdego ucznia; 

b) ławki ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej 

samodzielność pracy , 

c) przygotowana odpowiednia liczba miejsc dla zespołu nadzorującego                

i obserwatorów. 
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2.3 dodatkowe rozwiązania organizacyjne: 

a) hala sportowa i liczba sal lekcyjnych zapewnia pomieszczenie wszystkich 

zdających; 

b) osobne sale dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form 

egzaminu, 

c) w każdej sali znajduje się zegar ( w hali sportowej trzy zegary) oraz tablica  

(w hali sportowej plansze) do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy 

z zestawem egzaminacyjnym, widoczne dla wszystkich zdających. 

2.4 w salach nie ma żadnych dostępnych dla zdających pomocy dydaktycznych           

z zakresu odpowiedniej części egzaminu. 

2.5 warunki w salach, w których odbywa się egzamin są zgodne z podstawowymi 

wymaganiami bhp. Zdający mają dostęp do toalety bez możliwości kontaktu         

z innymi osobami. 

2.6 podczas egzaminu na terenie szkoły obecna jest pielęgniarka. 

       

II. Zdania przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) szkolnego zespołu 

      egzaminacyjnego 

 

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły, 

odpowiada za organizację i przebieg egzaminu w gimnazjum. Przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego i jego dwóch zastępców uczestniczą w szkoleniu z zakresu 

organizacji egzaminu, organizowanym przez OKE w roku szkolnym, w którym jest 

przeprowadzany egzamin. 

Do zadań przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) należy: 

1. Zebranie i przekazanie rzetelnych danych uczniów przystępujących do egzaminu. 

2. Załatwienie spraw związanych ze zwalnianiem uczniów z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu gimnazjalnego. 

3. Dostosowanie warunków egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów. 

4. Przygotowanie, organizacja i nadzorowanie egzaminu, w tym w szczególności: 

4.1 zawarcie porozumień z dyrektorami szkół podstawowych naszej gminy, Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie i Zakładu Poprawczego w Witkowie       

w sprawie pozyskania nauczycieli do zespołów nadzorujących przebieg egzaminu. 

4.2 na miesiąc przed terminem egzaminu powołanie i przeszkolenie członków 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego (wszyscy członkowie rady pedagogicznej). 

4.3 spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołanie zespołów 

nadzorujących przebieg danej części egzaminu oraz wyznaczenie 

przewodniczących tych zespołów. 

4.4 na tydzień przed terminem egzaminu poinformowanie uczniów o warunkach 

przebiegu egzaminu. 

4.5 nadzorowanie przygotowania hali sportowej oraz sal lekcyjnych, w których jest 

przeprowadzany egzamin. 

4.6 nadzorowanie przebiegu egzaminu, w tym podejmowanie decyzji o unieważnieniu 

części egzaminu w przypadku: 

a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez 

ucznia; 

b) wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej lub korzystania przez ucznia  

z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej; 

c) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu pracy z zestawem 

egzaminacyjnym w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom. 
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4.7 skompletowanie dokumentacji egzaminacyjnej i przekazanie wymaganej jej części 

do OKE.  

5. Prawidłowe postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi, w tym w szczególności: 

5.1 odbiór, sprawdzenie nienaruszenia i kompletności przesyłek zawierających 

zestawy egzaminacyjne oraz płyt CD, zabezpieczenie ich przed nieuprawnionym 

ujawnieniem w metalowej szafie, w obecności zastępcy przewodniczącego lub 

innego członka zespołu egzaminacyjnego, 

5.2 zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu egzaminu 

(pakowanie w bezpieczne koperty w obecności członków zespołu nadzorującego 

oraz przedstawicieli zdających uczniów) i niezwłoczne dostarczenie ich do OKE 

zgodnie z trzymaną instrukcją. 

6. Przekazanie zaświadczeń i informacji o wynikach, w tym w szczególności: 

6.1 odbiór od OKE zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu i przekazanie 

ich uczniom w dniu zakończenia roku szkolnego; 

6.2 indywidualne przekazanie uczniom informacji o wynikach egzaminu w dniu 

otrzymania zaświadczeń w gabinecie dyrektora szkoły; 

6.3 przekazanie uczniom szczegółowej informacji o wynikach egzaminu przez 

wychowawców klas i ich szczegółowe omówienie przez nauczycieli przedmiotów 

 

III. Zgłaszanie uczniów do egzaminu 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów nie później niż do 20 września składają 

dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do trzeciej części egzaminu     

z języków obcych (angielskiego lub niemieckiego) oraz o woli przystąpienia do części 

egzaminu z języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie rozszerzonym, jeśli nie 

muszą przystąpić do niego obowiązkowo. 

2.  Dyrektor gimnazjum w terminie ustalonym przez dyrektora OKE, ale nie później niż 

do 30 listopada roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin, ma obowiązek 

przekazać w formie elektronicznej do OKE listę uczniów przystępujących do 

egzaminu.  

3. Do listy, o której mowa w punkcie 2, dyrektor gimnazjum dołącza w formie 

elektronicznej informację o: 

 języku obcym nowożytnym, z którego poszczególni uczniowie zamierzają 

przystąpić do części trzeciej egzaminu; 

 poziomie egzaminu z języka obcego nowożytnego dla poszczególnych uczniów, 

odpowiednio: obowiązkowym podstawowym albo obowiązkowym podstawowym 

i obowiązkowym rozszerzonym albo obowiązkowym podstawowym                       

i dobrowolnym rozszerzonym. 

4. Uczeń przebywający podczas egzaminu w prewentorium, sanatorium, szkole 

przyszpitalnej, zakładzie poprawczym przystępuje do egzaminu w tej placówce. 

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu uczeń odbiera w macierzystej 

szkole. 

5. Podstawą do ustalenia listy zdających w dodatkowym terminie jest wykaz uczniów, 

którzy nie przystąpili do egzaminu lub części egzaminu lub pracy z zestawem 

egzaminacyjnym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych lub którzy przerwali pracę  

z zestawem egzaminacyjnym, lub którym przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego unieważnił daną część egzaminu. Do listy dodaje się uczniów, 

którym daną część egzaminu unieważnił dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorek 

CKE. 
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6. Szczególnych wypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi 

przystąpienie do egzaminu lub odpowiedniej części egzaminu w terminie ustalonym 

przez dyrektora CKE, dyrektor gimnazjum w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) ucznia przekazuje do dyrektora OKE udokumentowany wniosek              

o zwolnieniu ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej części 

egzaminu. 

7. Dyrektor szkoły sprawdza poprawność wszystkich danych o zdających 

przekazywanych do OKE. 

 

IV. Dostosowanie warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów ze 

      specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

1. Zasady i możliwe sposoby dostosowania warunków i form egzaminu do 

indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są 

wymienione w Komunikacie dyrektora CKE w sprawie sposobu dostosowania 

warunków i form przeprowadzania w danym roku szkolnym egzaminu gimnazjalnego 

do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE. 

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odpowiada za dostosowanie 

warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów. 

3. Nie później niż do 15 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin, 

dyrektor szkoły ma obowiązek zapoznania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów 

z możliwymi dostosowaniami warunków i form egzaminu. 

4. Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do 

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi określa rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów 

dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu określonych w Komunikacie 

dyrektora CKE, o którym mowa w punkcie 1. 

5. W przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach 

dostosowanych do dysfunkcji ucznia rodzic (prawny opiekun) ucznia składa 

dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do dnia 15 

października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu. 

6. Opinię PPP, w tym poradni specjalistycznej, należy dostarczyć dyrektorowi szkoły    

w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do 

egzaminu. W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania 

warunków lub form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić         

w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

7. Dyrektor szkoły w terminie ustalonym przez dyrektora OKE, ale nie później niż do 30 

listopada roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin, jest zobowiązany przekazać 

w formie elektronicznej dyrektorowi właściwej terytorialnie OKE listę uczniów,         

o której mowa w rozdziale 3.2, zawierającą m. in. informację o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się i rodzajach zestawów egzaminacyjnych dla 

poszczególnych uczniów. W przypadkach losowych zamówienie na arkusze 

egzaminacyjne o treści dostosowanej do dysfunkcji może zostać zmienione w terminie 

późniejszym, niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności będących podstawą 

dostosowania. 

8. Członkowie zespołu nadzorującego egzamin dla uczniów uprawnionych do 

dostosowania warunków i form egzaminu przed egzaminem muszą zapoznać się         
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z warunkami i formami przeprowadzania egzaminu dla tych uczniów i nadzorują 

egzamin zgodnie z ustaleniami. 

 

V. Powołanie szkolnego zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących 

 

1. Na dwa miesiące przed terminem egzaminu dyrektor szkoły powołuje dwóch 

zastępców przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego – swoich 

wicedyrektorów. 

2. Na miesiąc przed terminem egzaminu dyrektor szkoły ustala skład szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego, powołując członków zespołu egzaminacyjnego – są nimi wszyscy 

członkowie rady pedagogicznej. Spośród członków zespołu egzaminacyjnego 

powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu w hali sportowej i każdej innej sali 

lekcyjnej. Liczba zespołów zależy od liczby sal egzaminacyjnych. 

3. W skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu w hali sportowej wchodzi co 

najmniej 20 nauczycieli: przewodniczący i pozostali członkowie, z których jeden jest 

zatrudniony w innej szkole lub placówce. W skład zespołu nadzorującego przebieg 

egzaminu w sali lekcyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli: przewodniczący i 2 

nauczycieli, z których jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce.  

4. Członkami zespołów nadzorujących egzamin w danym dniu nie mogą być nauczyciele 

przedmiotów, które wchodzą w zakres danego arkusza. 

5. W szczególnych wypadkach losowych dyrektor szkoły może nawet w dniu egzaminu 

dokonać zmiany składu zespołów nadzorujących, pod warunkiem, że skład tych 

zespołów będzie zgodny z rozporządzeniem. Fakt ten odnotowuje się w piśmie 

powołującym zespoły nadzorujące. 

6. Powołania zastępców przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz 

członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego i ich oświadczenia w sprawie 

zabezpieczenia i ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym 

ujawnieniem przechowywane są w szkolnej dokumentacji egzaminu. 

7. Jeżeli z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego i jego zastępcy nie mogą pełnić swoich funkcji, osoba 

pełniąca tymczasowo obowiązki dyrektora szkoły, wyznaczona przez organ 

prowadzący spośród nauczycieli tej szkoły, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 

dyrektora OKE i wskazuje siebie do pełnienia obowiązków przewodniczącego 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Dyrektor OKE powołuje tę osobę do pełnienie 

funkcji przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Nauczyciel powołany 

do pełnienie funkcji przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

niezwłocznie przesyła do dyrektora OKE podpisane oświadczenie w sprawie 

zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem       

i ochrony danych osobowych. 

 

VI. Zadania zespołu nadzorującego 

 

Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek wziąć udział w szkoleniu             

z zakresu organizacji egzaminu, znać procedurę przebiegu egzaminu, zadania 

zespołu i instrukcje dotyczące egzaminu oraz procedurę postępowania z materiałami  

egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem. Szkolenie 

prowadzi dyrektor szkoły, który jest przewodniczącym szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego. 
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1. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą pozostałych członków zespołu   

i odpowiada za sprawny oraz zgodny z rozporządzeniem przebieg egzaminu w danej 

sali, a w szczególności: 

a) odpowiada za właściwe przygotowanie hali sportowej lub sali lekcyjnej oraz 

urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu; 

b) odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego informacje 

o uczniach mających zaświadczenia lekarskie o konieczności przyjmowania 

leków lub zjedzenia posiłku w trakcie egzaminu i przestrzega wykonania tych 

zadań; 

c) odbiera od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego informacje 

o uczniach uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu 

piszących egzamin w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im 

zapewnione, a przed egzaminem sprawdza, czy warunki te zostały spełnione; 

d) w dniu egzaminu w obecności przedstawicieli uczniów odbiera od 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego materiały 

egzaminacyjne do wyznaczonej sali. W dniu egzaminu z języka obcego 

nowożytnego sprawdza dodatkowo zgodność nadruku na płycie CD i jej 

kopercie z rodzajem arkusza; 

e) odpowiada za to, aby w sali znajdowali się tylko uczniowie przydzieleni do 

danej sali; 

f) odpowiada za to, aby w czasie egzaminu w sali przebywało poza nim zawsze 

co najmniej dwóch członków zespołu nadzorującego egzamin; 

g) nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie egzaminu. W sytuacji szczególnej, 

gdy musi opuścić salę swoje obowiązki powierza członkowi zespołu 

nadzorującego egzamin; 

h) nadzoruje pozostałych członków zespołu, którzy rozdają uczniom zestawy 

egzaminacyjne oraz naklejki z kodem kreskowym i poleca zdającym 

sprawdzenie kompletności zestawu egzaminacyjnego, zapisanie ich 

trzyznakowych kodów i numerów PESEL, umieszczenie naklejek z kodem     

w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi, wypełnienie 

matrycy znaków na karcie odpowiedzi; 

i) nadzoruje pozostałych członków zespołu, którzy sprawdzają poprawność 

wykonania czynności wymienionych w punkcie h); 

j) nadzoruje aby wyznaczony członek zespołu zapisał na planszy umieszczonej  

w widocznym miejscu lub tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy             

z zestawem egzaminacyjnym, a w przypadku egzaminu z języka angielskiego 

lub niemieckiego uruchomił odtwarzacz płyt CD; 

k) dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na 

karcie odpowiedzi: pierwszy raz przed przystąpieniem do rozwiązywania 

zadań, drugi raz – na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na 

pracę z zestawem egzaminacyjnym; 

l) nadzoruje pozostałych członków zespołu, którzy zbierają zestawy 

egzaminacyjne po zakończeniu pracy, zwracając szczególną uwagę na 

kompletność zestawu (arkusz i karta odpowiedzi); 

m) jeżeli nastąpiła wymiana zestawu egzaminacyjnego zamieszcza tę informację 

w protokole przebiegu egzaminu i pilnuje, aby uczeń, którego wymiana 

dotyczyła, podpisał ten protokół; 

n) jeżeli nastąpiła wymiana płyty CD lub odtwarzacza płyt CD, zamieszcza tę 

informację w protokole przebiegu egzaminu; 
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o) odpowiada za to, by członkowie zespołu nadzorującego nie zakłócali                 

w jakikolwiek sposób pracy zdających (zachowanie ciszy, zakaz chodzenia po 

sali z wyjątkiem przewodniczącego zespołu nadzorującego w sytuacji 

szczególnej, zakaz zaglądania do prac uczniom, zakaz wnoszenia urządzeń 

telekomunikacyjnych, itp.); 

p) odpowiada za to, by obecność obserwatorów  nie zakłócała pracy zdających; 

q) w uzasadnionej sytuacji zezwala zdającemu na opuszczenie hali sportowej lub 

sali lekcyjnej, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 

kontaktowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy 

medycznej; 

r) w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 

egzaminacyjnych przez ucznia, wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej 

urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystania przez ucznia z urządzenia 

telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej, zakłócania przez ucznia 

prawidłowego przebiegu pracy z zestawem egzaminacyjnym w sposób 

utrudniający pracę pozostałym uczniom, wystąpienia szczególnych sytuacji 

losowych lub zdrowotnych powiadamia przewodniczącego szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego, który podejmuje decyzję o przerwaniu danemu uczniowi 

pracy z zestawem egzaminacyjnym i unieważnieniu mu odpowiedniej części 

egzaminu; 

s) pilnuje, aby przerwanie zdającemu pracy z danym zestawem egzaminacyjnym 

zostało odnotowane w protokole przebiegu egzaminu w danej sali; 

t) po upływie czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym 

informuje zdających o zakończeniu pracy i poleca zamknięcie arkuszy, 

odłożenie ich na brzeg stolika wraz z kartą odpowiedzi; 

u) razem z pozostałymi członkami zespołu, w obecności przedstawicieli 

zdających, porządkuje i pakuje wypełnione zestawy egzaminacyjne według 

zaleceń właściwej OKE; 

v) pilnuje, aby przedstawiciele zdających byli obecni w hali sportowej lub sali 

lekcyjnej aż do momentu zamknięcia kopert z materiałami egzaminacyjnymi; 

w) pilnuje, aby lista uczniów i protokół przeprowadzenia egzaminu z danej sali 

zostały dokładnie wypełnione i podpisane przez wszystkich członków zespołu 

nadzorującego i obserwatorów; 

x) po zakończeniu czynności wymienionych w punktach v) oraz w) przekazuje 

przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego spakowane zestawy 

egzaminacyjne i dokumentację, a w przypadku egzaminu z języka angielskiego 

lub niemieckiego również płyty CD; 

y) wraz z przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego bierze udział   

w sporządzaniu zbiorczego protokołu przebiegu części egzaminu oraz 

pakowaniu materiałów egzaminacyjnych i ich opisywaniu zgodnie z instrukcją 

OKE; 

2. Członkowie zespołu nadzorującego egzamin w hali sportowej lub sali lekcyjnej 

współpracują z przewodniczącym, a w szczególności: 

a) przygotowują odpowiednio salę do egzaminu: 

– prawidłowe ustawienie stolików (odpowiednia liczba – każdy uczeń 

pracuje przy osobnym stoliku, stoliki ustawione w jednym kierunku,         

w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających); 

– odpowiednia liczba krzeseł; 

– odtwarzacze płyt CD, prawidłowe nagłośnienie; 

– zegary umieszczone w widocznym miejscu; 
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– tablica lub plansze do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia 

egzaminu; 

– kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i jego 

numerem PESEL, naklejki z kodem; 

– zapasowe przybory do pisania i rysowania. 

b) dopilnowują, aby uczniowie wnieśli na salę tylko dozwolone przybory; 

c) dopilnowują, aby przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań uczniowie sprawdzili 

kompletność zestawów egzaminacyjnych; 

d) odpowiadają za prawidłowe zapisanie przez zdających ich trzyznakowych kodów, 

numerów PESEL, umieszczenie naklejek z kodem w wyznaczonych miejscach na 

arkuszu i karcie odpowiedzi oraz wypełnienie matrycy znaków na karcie 

odpowiedzi; 

e) odpowiadają za to, aby uczniowie pracowali samodzielnie, nie zakłócali pracy 

innym, nie używali korektorów, kalkulatorów oraz innych niedozwolonych 

przyborów na egzaminie; 

f) zgłaszają przewodniczącemu zespołu nadzorującego przypadki niesamodzielnego 

rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia, wniesienia przez ucznia do 

sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystania przez ucznia 

z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej, zakłócania przez 

ucznia prawidłowego przebiegu pracy z zestawem egzaminacyjnym w sposób 

utrudniający pracę pozostałym uczniom, wystąpienia szczególnych sytuacji 

losowych lub zdrowotnych; 

g) nie udzielają zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych 

ani ich nie komentują; 

h) nie opuszczają hali sportowej lub sali lekcyjnej w trakcie egzaminu (w sytuacjach 

wyjątkowych – za zgodą przewodniczącego zespołu nadzorującego); 

i) odbierają zestawy egzaminacyjne od uczniów i potwierdzają ten fakt na liście 

zdających; 

j) biorą udział w porządkowaniu i pakowaniu zestawów egzaminacyjnych z danej 

sali według zaleceń właściwej OKE oraz w sporządzaniu protokołu 

przeprowadzania egzaminu w sali; 

3. Egzamin dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu 

może być przeprowadzany w osobnym, specjalnie przygotowanym pomieszczeniu lub 

w domu ucznia, a przewodniczący zespołu nadzorującego ten egzamin ma obowiązek 

upewnić się przed egzaminem, że warunki, wyposażenie i oprzyrządowanie są 

dostosowane do potrzeb zdającego. 

 

VII. Organizacja i przebieg egzaminu 

 

1. Egzamin odbywa się w terminie ogłoszonym przez dyrektora CKE. 

2. Dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego                 

w obecności powołanego przez siebie zastępcy odbiera w gabinecie dyrektora szkoły 

przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi. Sprawdza, czy nie została ona naruszona. 

Następnie sprawdza zgodność przesyłki z zapotrzebowaniem i wykazem zawartości 

przesyłki. Następnie zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym 

ujawnieniem zamykając je w metalowej szafie znajdującej się w sekretariacie szkoły. 

Dostęp do szafy ma tylko przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Jeżeli 

paczki z materiałami egzaminacyjnymi są naruszone lub ich zawartość nie jest zgodna 

z zapotrzebowaniem na zestawy egzaminacyjne, dyrektor szkoły niezwłocznie 

powiadamia o tym dyrektora OKE i dystrybutora materiałów egzaminacyjnych. 
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Dyrektor OKE informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego       

o dalszym postępowaniu. 

3. Na godzinę przed rozpoczęciem każdej części egzaminu przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy zespoły nadzorujące egzamin są kompletne. 

Szczególnych wypadkach losowych wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela 

przestrzegając zasady, aby członkami zespołu nadzorującego nie byli nauczyciele 

przedmiotów, które wchodzą w zakres danego arkusza. 

4. Na godzinę przed rozpoczęciem każdej części egzaminu przewodniczący zespołów 

nadzorujących sprawdzają przygotowanie hali sportowej i sal lekcyjnych do danej 

części egzaminu oraz materiałów i dokumentacji niezbędnych do jej przeprowadzenia. 

5. Jeżeli na egzamin zgłaszają się obserwatorzy, muszą okazać przewodniczącemu 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego dokument stwierdzający tożsamość                       

i upoważnienie instytucji uprawnionej do oddelegowania swojego przedstawiciela. 

Obserwatorzy nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu. Potwierdzają swoją 

obecność na egzaminie podpisem w odpowiednich miejscach protokołu przebiegu 

egzaminu w hali sportowej lub sali lekcyjnej. 

6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przypomina członkom zespołów 

nadzorujących oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej 

urządzeń telekomunikacyjnych. 

7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wraz z jednym z członków zespołu 

nadzorującego i przedstawicielem uczniów,  w sekretariacie szkoły na pół godziny 

przed rozpoczęciem pracy z danym zestawem egzaminacyjnym, sprawdza, czy pakiety 

z materiałami egzaminacyjnymi nie zostały naruszone. Jeżeli pakiety z materiałami 

egzaminacyjnymi są naruszone, przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym 

dyrektora OKE. Dalej postępuje zgodnie z zaleceniami dyrektora OKE.  

8. Jeżeli pakiety z materiałami egzaminacyjnymi nie zostały naruszone, to 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w obecności jednego                  

z członków zespołu nadzorującego i przedstawiciela zdających przenoszą 

nienaruszony pakiet z materiałami egzaminacyjnymi do: 

a) hali sportowej (część humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza), otwiera je  

w obecności wszystkich członków zespołu nadzorującego, obserwatorów               

i wszystkich zdających egzamin. Członkowie zespołu nadzorującego na polecenie 

przewodniczącego zespołu nadzorującego rozdają wszystkim uczniom zestaw 

egzaminacyjny kładąc go na brzeg ławki. 

b) pokoju nauczycielskiego (część języków obcych), otwiera je w obecności 

wszystkich przewodniczących zespołów nadzorujących oraz dwóch 

przedstawicieli zdających z każdej sali. Przewodniczący zespołu nadzorującego 

razem z przedstawicielami uczniów odbiera i przenosi materiały egzaminacyjne 

(odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów egzaminacyjnych, odpowiednie płyty CD 

do arkusza na poziomie podstawowym i rozszerzonym) do odpowiedniej sali. 

Następnie członkowie zespołu nadzorującego na polecenie przewodniczącego 

zespołu nadzorującego rozdają wszystkim uczniom zestaw egzaminacyjny kładąc 

go na brzeg ławki. 

9. Każdego dnia egzaminu o godz. 8.00 uczniowie ustawiają się na pierwszy piętrze 

szkoły zgodnie z listą. Wychowawcy klas zobowiązani są do sprawdzenia obecności 

uczniów. W razie nieobecności ucznia niezwłocznie zgłaszają ten fakt dyrektorowi 

szkoły i wspólnie ustalają powód nieobecności. O wyznaczonej przez 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego godzinie uczniowie wchodzą 

do hali sportowej klasami, pierwszego dnia w kolejności od klasy 3 a do 3 f, drugiego 

dnia od klasy 3 f do 3 a. Za wprowadzenie uczniów odpowiada wyznaczony członek 
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zespołu nadzorującego. Przed wejściem na płytę hali przewodniczący zespołu 

nadzorującego sprawdza tożsamość uczniów i wręcza każdemu uczniowi kartkę          

z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i jego numerem PESEL. 

Następnie uczniowie podchodzą pojedynczo do stolika i w obecności dwóch członków 

zespołu nadzorującego losują numer stolika i zajmują wyznaczone miejsca. Nad 

prawidłowym przebiegiem tych czynności czuwają wszyscy członkowie zespołu 

nadzorującego.  

10. W dniu egzaminu z języka angielskiego lub niemieckiego o godz. 8.00 uczniowie 

ustawiają się na pierwszy piętrze szkoły zgodnie z listą. Wychowawcy klas 

zobowiązani są do sprawdzenia obecności uczniów. W razie nieobecności ucznia 

niezwłocznie zgłaszają ten fakt dyrektorowi szkoły i wspólnie ustalają powód 

nieobecności. O wyznaczonej przez przewodniczącego szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego godzinie uczniowie ustawiają się pod salami lekcyjnymi zgodnie      

z wcześniej ustaloną listą. Przed wejściem do sali przewodniczący zespołu 

nadzorującego sprawdza tożsamość uczniów i wręcza każdemu uczniowi kartkę          

z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i jego numerem PESEL. 

Następnie uczniowie podchodzą pojedynczo zgodnie z listą i losują numer stolika, 

następnie zajmują wyznaczone miejsca. Nad prawidłowym przebiegiem tych 

czynności czuwają wszyscy członkowie zespołu nadzorującego. 

11. Wchodząc do hali sportowej lub sali lekcyjnej przewodniczący zespołu nadzorującego 

czuwa aby uczniowie wnieśli jedynie dozwolone materiały: pióro lub długopis            

z czarnym tuszem, ołówek przeznaczony tylko do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, 

cyrkiel i kątomierz.. 

12. Po wejściu wszystkich zdających i zajęciu wyznaczonych miejsc przewodniczący 

zespołu nadzorującego przypomina o konieczności sprawdzenia kompletności 

zestawu, sposobie kodowania, o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do 

rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza. 

13. Egzamin gimnazjalny przebiega zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez 

dyrektora CKE. Zestawy egzaminacyjne rozdaje się uczniom o godzinie wyznaczonej 

w powyższym harmonogramie jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu 

albo – w przypadku języków obcych nowożytnych – na danym poziomie. Członkowie 

zespołu nadzorującego odbierają od przewodniczącego zespołu nadzorującego 

zestawy egzaminacyjne i naklejki z kodem kreskowym, następnie rozdają je uczniom, 

kładąc zestaw na brzegu stolika. Po rozdaniu uczniom zestawów egzaminacyjnych 

uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych 

przypadkach, ale nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję 

o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zdający kończy pracę z zestawem 

egzaminacyjnym o czasie zapisanym na planszy lub tablicy. 

14. Uczniowie zapoznają się z instrukcją dla zdających zamieszczoną na pierwszej stronie 

arkusza. 

15. Uczniowie sprawdzają kompletność zestawu. W razie potrzeby zgłaszają braki 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin i otrzymują kompletny rezerwowy 

zestaw egzaminacyjny. Takie przypadki przewodniczący zespołu nadzorującego 

odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, 

który zgłosił braki w arkuszu lub karcie odpowiedzi.  

16. Uczniowie kodują swoje arkusze i karty odpowiedzi, naklejają naklejki z kodem 

kreskowym w odpowiednim miejscu na arkuszu i karcie odpowiedzi zgodnie               

z instrukcją przewodniczącego zespołu nadzorującego. Członkowie zespołu 

sprawdzają poprawność kodowania i prawidłowe naklejenie naklejek z kodem 
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kreskowym. W przypadku uczniów korzystających z zestawów dostosowanych 

czynności związane z kodowaniem wykonuje wyznaczony członek zespołu 

nadzorującego. 

17. Członkowie zespołu nadzorującego udzielają odpowiedzi na pytania uczniów 

związane wyłącznie z kodowaniem i rozumieniem instrukcji dla zdającego. 

Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień 

dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować. 

18. Po czynnościach organizacyjnych, w tym sprawdzeniu poprawności kodowania, 

przewodniczący zespołu nadzorującego nakazuje wybranemu członkowi zespołu 

nadzorującego zapisanie na planszach lub tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia 

pracy z zestawem egzaminacyjnym.  

19. Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania na planszach 

lub tablicy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio: 

a) w części humanistycznej: 

– z zestawem egzaminacyjnym z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut; 

w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być 

przedłużony – nie więcej niż 80 minut; 

– z zestawem egzaminacyjnym z języka polskiego – 90 minut; w przypadku 

uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie 

więcej niż 135 minut; 

b) w części matematyczno – przyrodniczej: 

– z zestawem egzaminacyjnym z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut;        

w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być 

przedłużony – nie więcej niż 80 minut; 

– z zestawem egzaminacyjnym z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów, 

dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 

minut; 

c) w części z języka obcego nowożytnego: 

– z zestawem egzaminacyjnym na poziomie podstawowym – 60 minut;              

w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być 

przedłużony – nie więcej niż 80 minut; 

– z zestawem egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym – 60 minut;              

w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być 

przedłużony – nie więcej niż 90 minut; 

20. W przypadku części egzaminu z języka obcego nowożytnego, zarówno na poziomie 

podstawowym, jak i rozszerzonym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia    

i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD. 

21. Podczas pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający nie mogą opuszczać sali 

egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu nadzorującego maże zezwolić,                    

w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków 

wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami. Nie 

dotyczy to sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej. 

22. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego hala sportowa i budynek szkoły jest 

zamknięty. Nikt poza zdającymi, członkami zespołu nadzorującego i obserwatorów 

nie przebywa na terenie gimnazjum. Zapewniony jest dostęp do toalety w hali 

sportowej (pierwszego i drugiego dnia egzaminu) lub w budynku gimnazjum 

(trzeciego dnia egzaminu). 

23. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem 

egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym         

o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie 
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dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz korzystających    

z zestawów dostosowanych. 

24. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym 

przewodniczący zespołu nadzorującego informuje uczniów o zakończeniu pracy, 

poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika. Uczniowie pozostają na 

swoich miejscach. Przewodniczący zespołu nadzorującego nakazuje odbiór zestawów 

członkom zespołu. Każdy członek zespołu nadzorującego sprawdza kompletność 

zestawu (arkusz i karta odpowiedzi) przy uczniu i zbiera zestawy od wyznaczonej 

grupy uczniów (jeden rząd). Po przeliczeniu zebranych zestawów egzaminacyjnych 

przez przewodniczącego zespołu nadzorującego uczniowie mogą opuścić salę 

egzaminacyjną. Uczniowie opuszczają salę egzaminacyjną w ustalonym porządku pod 

kierunkiem wyznaczonych członków zespołu nadzorującego. W sali egzaminacyjnej 

pozostają wszyscy członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i przedstawiciele 

uczniów, którzy muszą być obecni podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych. 

25. Po zakończeniu pracy z pierwszym zestawem egzaminacyjnym w danym dniu 

następuje przerwa. 

26. Członkowie zespołu nadzorującego: 

a) w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – zaznaczają 

występowanie tych trudności, zamalowując odpowiednie pole na arkuszu i karcie 

odpowiedzi; 

b) odnotowują oddanie zestawów egzaminacyjnych przez zdających na listach 

obecności; 

c) podpisują wypełnioną listę obecności zdających. 

27. Praca z drugim zestawem egzaminacyjnym w danym dniu przebiega zgodnie z opisem 

zawartym w punktach od 8 do 24 oraz 26. 

28. Po zakończeniu pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym członkowie zespołu 

nadzorującego: 

a) w obecności uczniów przeliczają, porządkują, kompletują i pakują materiały 

egzaminacyjne zgodnie z instrukcją właściwej OKE ; 

b) sporządzają protokół [przebiegu egzaminu w danej sali i weryfikują listę 

zdających. Tak przygotowane materiały przewodniczący zespołu nadzorującego 

przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

29. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza kompletność 

materiałów z danej sali w obecności w obecności zespołu nadzorującego                      

i przedstawicieli zdających uczniów. 

30. Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych w danym dniu 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zabezpiecza je zgodnie               

z instrukcją właściwej OKE. Następnie, w obecności przewodniczących zespołów 

nadzorujących, sporządza zbiorczy protokół egzaminu, obejmujący także wykaz 

uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu lub pracy z danym zestawem 

egzaminacyjnym albo przerwali pracę z zestawem egzaminacyjnym, albo którym 

unieważniono część egzaminu. 

31. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w obecności swojego zastępcy 

przekazuje właściwej OKE w formie, miejscu i terminie przez nią wskazanym: 

a) zbiorczy protokół przebiegu egzaminu wraz z załącznikami, 

b) wypełnione przez zdających zestawy egzaminacyjne spakowane zgodnie              

z instrukcją, 

c) zestawy niewykorzystane, niekompletne, błędnie wydrukowane oraz kopię 

wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez 

dystrybutora, 
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d) zweryfikowane listy uczniów ze wszystkich sal egzaminacyjnych z załączonymi 

do nich – w przypadku uczniów uprawnionych do zwolnienia z odpowiedniej 

części egzaminu – potwierdzonymi kopiami zaświadczeń laureatów/finalistów 

olimpiad lub laureatów konkursów przedmiotowych, 

e) protokół przekazania/ odbioru dokumentacji egzaminacyjnej zgodny ze 

wskazaniami właściwej OKE. 

32. W szkolnej dokumentacji egzaminu pozostają: 

a) protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal, 

b) oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi 

dostarczonej przez dystrybutora, 

c) kopie: 

– decyzji o przerwaniu i unieważnieniu części egzaminu, 

– zweryfikowanych list z poszczególnych sal egzaminacyjnych w danym dniu, 

– zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu, 

– protokołu przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej zgodnego ze 

wskazaniami właściwej OKE. 

 

VIII. Informacje dla uczniów dotyczące przebiegu egzaminu 

 

Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego określa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 

562, z późn. zm.) 

1. Uczniowie zgłaszają się na każdą część egzaminu o godz. 8.00 na pierwszym piętrze 

budynku głównego gimnazjum i ustawiają klasami zgodnie z listą. 

2. Około godz. 8.30 uczniowie wchodzą pojedynczo do sali egzaminacyjnej, według 

kolejności na liście, losuje numer stolika i zajmuje swoje miejsce.  

3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro 

lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do 

rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić i używać 

żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, kalkulatorów, korektorów. 

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawicieli zdających 

odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi w hali sportowej (część humanistyczna 

i matematyczno – przyrodnicza), w obecności przedstawicieli zdających odbiera 

pakiety z zestawami egzaminacyjnymi w pokoju nauczycielskim i przenosi je do sali 

egzaminacyjnej (część języków obcych nowożytnych). 

5. O godz. 9.00 członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy egzaminacyjne 

uczniom. 

6. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego zespołu 

nadzorującego, uczeń ma obowiązek: 

– zapoznać się z instrukcją zamieszczona na pierwszej stronie arkusza, w razie 

wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego; 

– sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie 

strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi. Braki 

zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego i otrzymuje kompletny zestaw, 

co potwierdza czytelnym podpisem w protokole egzaminu. 

– Zapisań swój trzyznakowy kod i numer PESEL, umieścić naklejki z kodem          

w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi oraz wypełnić matrycę 

znaków na karcie odpowiedzi. Uczniowie korzystający z arkuszy dostosowanych 
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nie wykonują czynności związanych z kodowaniem. Robi to wyznaczony członek 

zespołu nadzorującego. 

7. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy 

lub planszy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi on odpowiednio: 

a) w części humanistycznej: 

– zestaw egzaminacyjny z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut;           

w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być 

przedłużony – nie więcej niż 80 minut 

– zestaw egzaminacyjny z języka polskiego – 90 minut; w przypadku uczniów, 

dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135  

minut 

a) w części matematyczno – przyrodniczej: 

– zestaw egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut;                   

w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być 

przedłużony – nie więcej niż 80 minut 

– zestaw egzaminacyjny z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów, dla 

których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135  

minut 

a) w części języka obcego nowożytnego: 

– zestaw egzaminacyjny na poziomie podstawowym – 60 minut; w przypadku 

uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie 

więcej niż 80 minut 

– zestaw egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym – 60 minut; w przypadku 

uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie 

więcej niż 90minut. 

8. Wyznaczony członek zespołu nadzorującego zapisuje na planszy lub tablicy                

w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.            

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu 

czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie    

z płyty CD. 

9. Uczeń rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach 

wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. Ołówkiem 

wykonuje tylko rysunki. 

10. Uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi. Nie dotyczy 

to uczniów niewidomych, słabowidzących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

lekkim, niesprawnym ruchowo oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami              

w uczeniu się. 

11. W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca 

przebiegu egzaminu, a w szczególności: 

a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej ( w szczególnie uzasadnionych wypadkach może 

opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia od przewodniczącego zespołu 

nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie 

się z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy 

medycznej) 

b) nie opuszcza wyznaczonego mu miejsca w sali egzaminacyjnej 

c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi uczniami 

d) nie wypowiada uwag i komentarzy 

e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych. 

12. w przypadku: 
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– stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez 

ucznia 

– wniesienie przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych 

albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali 

egzaminacyjnej 

– zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający 

pracę pozostałym uczniom 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi 

pracę z zestawem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiednią część egzaminu        

i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole 

przeprowadzenia egzaminu. 

13.  Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem 

egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym         

o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie 

dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz korzystających    

z zestawów dostosowanych. 

14. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę   

z zestawem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu 

nadzorującego. 

15. Praca z drugim zestawem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po przerwie 

i przebiega zgodnie z zasadami opisanymi w punktach od 6 do 14. 

16. Uczniowie posiadający opinię/orzeczenie PPP lub zaświadczenie lekarskie o chorobie 

lub czasowej niesprawności oraz ci, którzy mają pozytywną opinię rady 

pedagogicznej, mają prawo do zdawania egzaminu w warunkach i formach 

dostosowanych do ich dysfunkcji. 

17. Jeżeli uczeń uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 

przeprowadzania, może w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu 

zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny 

opis zaistniałej sytuacji. 

18. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 

Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. W razie stwierdzenia naruszenia 

przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń, o których 

mowa w punkcie 17, lub z urzędu dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, 

może unieważnić dany egzamin, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik. 

19. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego 

rozwiązywania zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniej części 

egzaminu tych uczniów. Decyzję taka podejmuje dyrektor OKE w porozumieniu        

z dyrektorem CKE. Uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części egzaminu   

w terminie ustalonym przez dyrektora CKE. 

20. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych 

niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do 

odpowiedniej części egzaminu, dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE, 

unieważnia odpowiednią część egzaminu tego ucznia. W zaświadczeniu                      

o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia, w miejscu przeznaczonym 

na wpisanie wyników uzyskanych z poszczególnych arkuszy wchodzących w skład 

danej części egzaminu, wpisuje się „0%”. 
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IX. Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed 

            nieuprawnionym ujawnieniem 

 

1. Dyrektor szkoły, który jest przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

odpowiada za właściwe zabezpieczenie i ochronę materiałów egzaminacyjnych przed 

nieuprawnionym ujawnieniem – od momentu odbioru zestawów egzaminacyjnych 

(także płyt CD) do czasu przekazania ich po egzaminie do OKE. 

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otrzymuje od dyrektora OKE 

informację o miejscu, czasie i sposobie odbioru zestawów egzaminacyjnych (także 

płyt CD) dla swoich uczniów, zgodnie ze złożonym zamówieniem. 

3. Dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego                 

w obecności powołanego przez siebie zastępcy odbiera w gabinecie dyrektora szkoły 

przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi. Sprawdza, czy nie została ona naruszona. 

Następnie sprawdza zgodność przesyłki z zapotrzebowaniem i wykazem zawartości 

przesyłki.  

4. Dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego                 

w obecności powołanego przez siebie zastępcy zabezpiecza materiały egzaminacyjne 

przed nieuprawnionym ujawnieniem zamykając je w metalowej szafie znajdującej się 

w sekretariacie szkoły. Dostęp do szafy ma tylko przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego. Materiały egzaminacyjne pozostają tam do czasu przeprowadzenia 

odpowiedniej części egzaminu. 

5. Otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi, a w przypadku egzaminu z języka 

obcego nowożytnego także z płytami CD, następuje w dniu przeprowadzania 

odpowiedniej części egzaminu w obecności przewodniczących zespołów 

nadzorujących oraz przedstawicieli zdających. Fakt ten zostaje odnotowany                

w protokole. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego otwarcie 

opakowania płyty CD następuje w sali egzaminacyjnej bezpośrednio po wniesieniu do 

niej zestawów egzaminacyjnych. 

6. Po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych każdemu obecnemu uczniowi i po 

zakończeniu czynności organizacyjnych wszystkie niewykorzystane oraz wadliwe 

zestawy egzaminacyjne umieszcza się w opisanej kopercie, którą się zakleja. Liczbę 

niewykorzystanych i wadliwych zestawów, a w przypadku egzaminu z języka obcego 

nowożytnego również liczbę niewykorzystanych i wadliwych płyt CD, odnotowuje się 

w protokole. 

7. Bezpośrednio po zakończeniu pracy z zestawem egzaminacyjnym (część 

humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza) następuje odbiór prac od uczniów, 

przeliczenie, odnotowanie liczby zestawów egzaminacyjnych w protokole, 

uporządkowanie oraz spakowanie i opisanie tych zestawów. Następnie przekazanie 

ich przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Wszystkim tym 

czynnością przyglądają się przedstawiciele uczniów zdających egzamin. Po 

zakończeniu tych części egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego w hali sportowej w obecności przewodniczącego zespołu 

nadzorującego, sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych i pakuje je 

zgodnie z instrukcją OKE. 

8. Bezpośrednio po zakończeniu pracy z zestawem egzaminacyjnym (część języka 

obcego nowożytnego) następuje odbiór prac od uczniów, przeliczenie, odnotowanie 

liczby zestawów egzaminacyjnych w protokole, uporządkowanie oraz spakowanie       

i opisanie tych zestawów. Następnie przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego wraz ze swoim zastępcą odbiera materiały egzaminacyjne od 

przewodniczącego zespołu nadzorującego w danej sali. Wszystkim tym czynnością 
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przyglądają się przedstawiciele uczniów zdających egzamin. Po zakończeniu tej części 

egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w gabinecie dyrektora 

w obecności wszystkich przewodniczących zespołów nadzorujących, sprawdza 

kompletność materiałów egzaminacyjnych otrzymanych z sal i pakuje je zgodnie        

z instrukcją OKE. 

9. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego wraz ze swoim zastępcą 

przekazują zestawy egzaminacyjne wraz z dokumentacją do wyznaczonych przez 

dyrektora OKE miejsc w określony przez niego sposób i w ustalonym terminie. 

10. Osoba przekazująca wypełnione zestawy egzaminacyjne wraz z dokumentacją 

powinna legitymować się dowodem tożsamości i upoważnieniem. 

 

X. Wyniki egzaminu 

 

1. Wynik egzaminu w skali procentowej ustala OKE, natomiast wynik egzaminu w skali 

centylowej ustala CKE, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe. 

2. Wyniki egzaminu, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego 

ucznia OKE przekazuje do szkoły. Uczeń otrzymuje indywidualnie informację            

o szczegółowych wynikach egzaminu w formie ustnej od dyrektora szkoły w dniu 

otrzymania przez szkołę wyników od CKE. Zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach egzaminu uczeń otrzymuje w ostatnim dniu nauki wraz ze świadectwem 

ukończenia gimnazjum. 

3. Wynik egzaminu ustalony przez OKE jest ostateczny. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona 

praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom 9prawnym opiekunom) do 

wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE . 

 

 

 

Procedury wchodzą w życie z dniem 1.09.2011r. 

 

 

 

 

 
 


