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Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzia-
nów i egzaminów w szko∏ach publicznych (Dz. U.
Nr 83, poz. 562, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w § 38 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Uczniowie ze sprz´˝onymi niepe∏nosprawno-
Êciami, posiadajàcy orzeczenie o potrzebie
kszta∏cenia specjalnego, którzy z powodu swo-
jej niepe∏nosprawnoÊci nie potrafià samodziel-
nie czytaç lub pisaç, sà zwolnieni z cz´Êci trze-
ciej egzaminu gimnazjalnego.”;

2) w § 49:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W szczególnych przypadkach losowych lub
zdrowotnych, uniemo˝liwiajàcych przystà-
pienie do sprawdzianu, egzaminu gimna-
zjalnego lub odpowiedniej cz´Êci tego egza-
minu w terminie do dnia 20 sierpnia danego
roku, dyrektor komisji okr´gowej, na udoku-
mentowany wniosek dyrektora szko∏y, mo˝e
zwolniç ucznia (s∏uchacza) z obowiàzku
przystàpienia do sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego lub odpowiedniej cz´Êci tego
egzaminu. Dyrektor szko∏y sk∏ada wniosek
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi
opiekunami) ucznia albo s∏uchaczem.”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku zwolnienia z cz´Êci egzaminu
gimnazjalnego w zaÊwiadczeniu o szczegó-
∏owych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
zamiast wyniku egzaminu gimnazjalnego
z odpowiedniej cz´Êci wpisuje si´ odpo-
wiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.”;

3) w § 54 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Absolwent ma prawo przystàpiç w danym ro-
ku do egzaminu maturalnego z nie wi´cej ni˝
szeÊciu przedmiotów dodatkowych:

1) w cz´Êci ustnej z:

a) j´zyka obcego nowo˝ytnego,

b) j´zyka mniejszoÊci etnicznej,

c) j´zyka regionalnego — j´zyka kaszub-
skiego;

2) w cz´Êci pisemnej z:

a) biologii,

b) chemii,

c) filozofii,

d) fizyki i astronomii,

e) geografii,

f) historii,

g) historii muzyki,

h) historii sztuki,

i) informatyki,

j) j´zyka ∏aciƒskiego i kultury antycznej,

k) j´zyka mniejszoÊci etnicznej,

l) j´zyka mniejszoÊci narodowej,

m) j´zyka obcego nowo˝ytnego,

n) j´zyka polskiego,

o) j´zyka regionalnego — j´zyka kaszub-
skiego,

p) matematyki,

r) wiedzy o spo∏eczeƒstwie,

s) wiedzy o taƒcu.”; 

4) w § 104:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zdajàcy, który nie zda∏ egzaminu maturalne-
go z okreÊlonego przedmiotu lub przedmio-
tów, w cz´Êci ustnej lub cz´Êci pisemnej,
albo przerwa∏ egzamin maturalny, mo˝e
przystàpiç ponownie do cz´Êci ustnej lub cz´-
Êci pisemnej egzaminu maturalnego z tego
przedmiotu lub przedmiotów w okresie 5 lat
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1) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216,
poz. 1591). 

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

3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9
i Nr 178, poz. 1097 oraz z 2009 r. Nr 58, poz. 475 i Nr 83,
poz. 694.
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od pierwszego egzaminu maturalnego, li-
czàc od paêdziernika roku, w którym zdajàcy
przystàpi∏ do egzaminu maturalnego po raz
pierwszy w terminie jego przeprowadzania,
okreÊlonym w § 61 ust. 1. Przepisy § 63
ust. 1—7 stosuje si´ odpowiednio.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po up∏ywie 5 lat od pierwszego egzaminu
maturalnego zdajàcy przyst´puje do egza-
minu maturalnego w pe∏nym zakresie.”;

5) w § 121 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Na karcie odpowiedzi zdajàcy wpisuje dat´
urodzenia, symbol cyfrowy zawodu i oznacze-
nie wersji arkusza egzaminacyjnego oraz za-
mieszcza numer PESEL. Zdajàcy nie podpisuje
karty odpowiedzi.”;

6) w § 124 ust. 1 utrzymuje brzmienie:

„1. Po zakoƒczeniu etapu pisemnego egzaminu
zawodowego osoby wchodzàce w sk∏ad ze-
spo∏u nadzorujàcego zbierajà od zdajàcych
wype∏nione karty odpowiedzi i sprawdzajà,
w obecnoÊci tych zdajàcych, poprawnoÊç wpi-
sania na karcie odpowiedzi daty urodzenia,
symbolu cyfrowego zawodu i oznaczenia wer-
sji arkusza egzaminacyjnego oraz poprawnoÊç
zamieszczenia numeru PESEL.”;

7) w § 130 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zdajàcy, o którym mowa w § 129 ust. 2, wpisu-
je na karcie pracy egzaminacyjnej i na karcie

oceny dat´ urodzenia oraz zamieszcza numer
PESEL. Zdajàcy nie podpisuje arkusza egzami-
nacyjnego, karty pracy egzaminacyjnej i karty
oceny.”;

8) w § 134 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po zakoƒczeniu etapu praktycznego egzaminu
zawodowego przeprowadzanego dla zdajà-
cych, o których mowa w § 129 ust. 2, cz∏onko-
wie zespo∏u nadzorujàcego etap praktyczny
zbierajà od zdajàcych prace egzaminacyjne
i karty oceny oraz sprawdzajà, w obecnoÊci
tych zdajàcych, poprawnoÊç wpisania daty
urodzenia oraz poprawnoÊç zamieszczenia nu-
meru PESEL. Przewodniczàcy zespo∏u nadzo-
rujàcego etap praktyczny lub wskazany przez
niego cz∏onek tego zespo∏u pakuje prace egza-
minacyjne wraz z kartami oceny do zwrotnych
kopert i zakleja je w obecnoÊci osób wchodzà-
cych w sk∏ad zespo∏u nadzorujàcego etap
praktyczny oraz przedstawiciela zdajàcych,
a nast´pnie przekazuje je kierownikowi oÊrod-
ka egzaminacyjnego. Kierownik oÊrodka egza-
minacyjnego przechowuje i zabezpiecza ko-
perty zawierajàce prace egzaminacyjne wraz
z kartami oceny, a nast´pnie przekazuje je dy-
rektorowi komisji okr´gowej.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall




