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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 13 czerwca 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych

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 i Sportu z dnia 7 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie wa-
runków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promo-
wania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 2046 oraz z 2005 r. Nr 74, poz. 649,
Nr 108, poz. 905 i Nr 218, poz. 1840) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 106:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany

w okresie od czerwca do sierpnia, w termi-

nie ustalonym przez dyrektora Komisji Cen-
tralnej, z zastrze˝eniem ust. 1a.”, 

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Dla absolwentów szkó∏, w których zaj´cia
dydaktyczno-wychowawcze koƒczà si´
w styczniu, egzamin zawodowy jest prze-
prowadzany w okresie od stycznia do mar-
ca, w terminie ustalonym przez dyrektora
Komisji Centralnej.

1b. Termin egzaminu zawodowego dyrektor
Komisji Centralnej og∏asza na stronie in-
ternetowej Komisji Centralnej, nie póêniej
ni˝ na 4 miesiàce przed terminem egzami-
nu zawodowego.”; 

2) w § 108:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zdajàcy, który zamierza przystàpiç do egza-
minu zawodowego bezpoÊrednio po ukoƒ-
czeniu szko∏y, sk∏ada deklaracj´ dyrektorowi
szko∏y, a absolwent, który ukoƒczy∏ szko∏´
we wczeÊniejszych latach — dyrektorowi
szko∏y, którà ukoƒczy∏. Deklaracj´ sk∏ada si´
nie póêniej ni˝ do dnia 20 grudnia roku
szkolnego, w którym zdajàcy zamierza przy-
stàpiç do egzaminu zawodowego, a w przy-
padku absolwentów szkó∏, w których zaj´cia
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dydaktyczno-wychowawcze koƒczà si´
w styczniu — nie póêniej ni˝ do dnia
20 wrzeÊnia roku szkolnego, w którym zda-
jàcy zamierza przystàpiç do egzaminu zawo-
dowego.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Na podstawie z∏o˝onych deklaracji dyrektor
szko∏y sporzàdza informacj´ dotyczàcà
osób, które zamierzajà przystàpiç do egza-
minu zawodowego, i przesy∏a jà pocztà
elektronicznà lub na noÊniku zapisu elektro-
nicznego dyrektorowi komisji okr´gowej,
nie póêniej ni˝ do dnia 10 stycznia roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany
egzamin zawodowy, a w przypadku absol-
wentów szkó∏, w których zaj´cia dydaktycz-
no-wychowawcze koƒczà si´ w styczniu —
nie póêniej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany
egzamin zawodowy.”;

3) w § 120a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kierownik oÊrodka egzaminacyjnego mo˝e po-
wo∏aç zast´pc´ kierownika oÊrodka egzamina-
cyjnego, spoÊród nauczycieli zatrudnionych
w danej szkole lub placówce, a w przypadku
pracodawcy — spoÊród zatrudnionych u niego
pracowników.”;

4) w § 120c:

a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) co najmniej dwóch nauczycieli — jako
cz∏onkowie.”,

b) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie: 

„6. W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest
wi´cej ni˝ 20 zdajàcych, w sk∏ad zespo∏u
nadzorujàcego etap praktyczny powo∏uje
si´ dodatkowo jednego nauczyciela na ka˝-
dych kolejnych 10 zdajàcych.

7. W sk∏ad zespo∏u egzaminacyjnego nie mo-
gà wchodziç egzaminatorzy b´dàcy nauczy-
cielami i instruktorami praktycznej nauki za-
wodu, którzy uczyli zdajàcych.”,

c) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Cz∏onkami zespo∏u nadzorujàcego etap
praktyczny, o których mowa w ust. 4 pkt 2,
nie mogà byç nauczyciele zaj´ç edukacyj-
nych z zakresu kszta∏cenia zawodowego,
którzy uczyli zdajàcych.”;

5) w § 120g ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonanie pracy egzaminacyjnej przez zdajà-
cego, o którym mowa w § 120c ust. 2, obser-
wuje zespó∏ nadzorujàcy etap praktyczny,
a wykonanie okreÊlonej pracy lub prac, o któ-
rych mowa w § 120f ust. 3 pkt 2, obserwuje
i potwierdza przewodniczàcy zespo∏u nadzoru-
jàcego etap praktyczny.”;

6) w § 128 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba, która nie przystàpi∏a do egzaminu za-
wodowego lub odpowiedniego etapu tego eg-
zaminu, przerwa∏a egzamin zawodowy albo
nie uzyska∏a wymaganej do zdania egzaminu
zawodowego liczby punktów z danego etapu
tego egzaminu, ma prawo przystàpiç do egza-
minu zawodowego lub odpowiedniego etapu
tego egzaminu w kolejnych terminach prze-
prowadzania egzaminu zawodowego, okreÊlo-
nych zgodnie z § 106 ust. 1 i 1a.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z wyjàtkiem § 106 ust. 1—1b, § 108 ust. 2
i 6 oraz § 128 ust. 1 rozporzàdzenia wymienionego
w § 1 niniejszego rozporzàdzenia, w brzmieniu nada-
nym niniejszym rozporzàdzeniem, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od dnia og∏oszenia.
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