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Na podstawie art. 32a ust. 4 i 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.2)) zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzic- 
twa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i pro-

mowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzia-
nów i  egzaminów w  publicznych szkołach i  placów-
kach artystycznych (Dz. U. Nr 65, poz. 400, z 2009  r. 
Nr  136, poz.  1117 i  Nr  174, poz.  1352 oraz z  2011  r. 
Nr 71, poz. 377) w § 48 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.  Informację o:

1)  języku obcym nowożytnym, z  którego uczeń 
przystąpi do części trzeciej egzaminu gimna-
zjalnego,

2)  uczniach, którzy obowiązkowo przystępują do 
części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na po-
ziomie rozszerzonym — w  przypadku, o  któ-
rym mowa w § 53 ust. 2d,

3)  uczniach, którzy zamierzają przystąpić do czę-
ści trzeciej egzaminu gimnazjalnego na pozio-
mie rozszerzonym — w  przypadku, o  którym 
mowa w § 53 ust. 2e

— dołącza się do listy uczniów, o  której mowa 
w § 52 ust. 1 pkt 1.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
B. Zdrojewski
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach 

artystycznych

1)  Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego kieruje dzia-
łem administracji rządowej — kultura i  ochrona dziedzi-
ctwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone 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, 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 oraz 
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 
i Nr 149, poz. 887.
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