
Uchwała Nr 136/2013 
Rady Pedagogicznej 

Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 
z dnia 30 sierpnia 2013 roku 

w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum 
 
 
 
Działając na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
((Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 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.) uchwala się co 
następuje: 
 
 

§ 1 
Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum 
im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

§ 3 
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 136/2013  
Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego  
w Nowym Tomyślu z dnia 30 08 2013 r. 
 
 
 
W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym 
Tomyślu, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) W rozdziale: Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i 
młodzieży: 

a) w §5  
• ust. 1a otrzymuje brzmienie: Nauczyciel jest obowiązany dostosować 

wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia: 

• ust. 1a pkt  2 otrzymuje brzmienie: posiadającego orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia 

• ust. 1a pkt 3 otrzymuje brzmienie: posiadającego opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 
specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie 
tej opinii 

• ust. 1a pkt 4 otrzymuje brzmienie:  nieposiadającego orzeczenia lub opinii 
wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o 
którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach; 

• ust. 2 otrzymuje brzmienie: Na wniosek nauczyciela lub specjalisty 
wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu 
zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na 
wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia, o 
której mowa w ust. 1, może być wydana  uczniowi gimnazjum . 

b) w §9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym 
podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w 
szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 
indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia 
na podstawie przepisów, o których mowa w § 5  ust. 1a pkt 1, i zachowania ucznia 
oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust. 4 i § 15 ust. 5. 

2) W rozdziale Ogólne kryteria stopni szkolnych: 
a) w §13 ust.5 pkt  2 otrzymuje brzmienie: promocję do klasy programowo wyższej lub 

ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 7 ; 
b) w §17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 



klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później 
jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych 

3) W rozdziale Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 
a) w §22 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: Harmonogram przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie 
internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia roku 
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin 
gimnazjalny. 

b) w §23a uchyla się ust. 3 
c) w §23b: 

• ust. 8 otrzymuje brzmienie: Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają 
dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w 
którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację 
wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część 
trzecią egzaminu gimnazjalnego oraz informującą o zamiarze przystąpienia 
ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – 
w przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 11 i § 29 ust. 1e. 

• uchyla się ust. 9 
• ust. 10 otrzymuje brzmienie: Informację o: 

1) języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej 
egzaminu gimnazjalnego, 
2) uczniach, którzy obowiązkowo przystąpią do części trzeciej egzaminu 
gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku, o którym mowa w § 
29 ust. 1d, 
3) uczniach, którzy zamierzają przystąpić do części trzeciej egzaminu 
gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku, o którym mowa w § 
24 ust. 11 i § 29 ust. 1e 
– dołącza się do listy, o której mowa w § 28 ust. 1 pkt 1. 

• dotychczasowy ust 11 staje się ust. 14; 
• dodaje się ust. 11 w brzmieniu: Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą 

złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na3 miesiące przed terminem 
egzaminu gimnazjalnego pisemną informację o: 
1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji, 
2) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na 
poziomie rozszerzonym – w przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 11 i § 29 
ust. 1e. 

• dodaje się ust. 12 w brzmieniu: O zmianie języka obcego nowożytnego lub 
rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na 
poziomie rozszerzonym, o których mowa w ust. 11, dyrektor szkoły 
niezwłocznie powiadamia dyrektora komisji okręgowej. 

• dodaje się ust. 13 w brzmieniu: W przypadku niezłożenia rezygnacji, o której 
mowa w ust. 11 pkt 2, i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu 
gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, uczniowi w zaświadczeniu o 
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z części trzeciej tego 
egzaminu na poziomie rozszerzonym wpisuje się wynik „0%”; 

d) w §26 



• ust. 1 otrzymuje brzmienie: Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz 
laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim , o których mowa w przepisach w sprawie organizacji 
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, 
organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem 
gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej 
tego egzaminu. 

• dodaje się ust. 2-5 w brzmieniu:  
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia 
stwierdzającego uzyskanie przez ucznia gimnazjum tytułu odpowiednio 
laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 27 ust. 1. 
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, z danego zakresu części pierwszej lub 
z danego zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z 
uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 
najwyższego wyniku. 
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, z części trzeciej egzaminu 
gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu 
gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i 
rozszerzonym. 
5. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa 
w ust. 1, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował w 
części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców 
(prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed 
terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie 
języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego 
nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.  

e) w §28 
• ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: sporządza wykaz uczniów, którzy nie 

przystąpili do danego zakresu albo poziomu  odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego albo przerwali dany zakres albo poziom odpowiedniej części  
egzaminu gimnazjalnego oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu 
gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; 

• ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: zabezpiecza, po zakończeniu danego zakresu 
albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i 
karty odpowiedzi uczniów i przekazuje je komisji okręgowej w sposób 
określony przez dyrektora tej komisji 

f) w  §29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Czas, o jaki może zostać przedłużony każdy 
zakres albo poziom odpowiedniej  części egzaminu gimnazjalnego, określa dyrektor 
Komisji Centralnej w szczegółowej  informacji. 
g) w §30  ust. 6 otrzymuje brzmienie: W skład zespołu nadzorującego nie może 
wchodzić wychowawca zdających oraz w części pierwszej i części drugiej - nauczyciele 
przedmiotu lub przedmiotów, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej 
części egzaminu gimnazjalnego. W części trzeciej nauczyciele języka obcego 
nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 
h) w §31 

• ust. 1 otrzymuje brzmienie: Przed rozpoczęciem danego zakresu albo poziomu 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i 



karty odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu 
gimnazjalnego, nie zostały naruszone. 

• ust. 2 otrzymuje brzmienie: W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione 
w ust. 1, zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego zawiesza dany zakres albo poziom odpowiedniej części 
egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 

• ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust.1, nie zostały 
naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w 
obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela 
uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących 
zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia danego zakresu albo 
poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w liczbie 
odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach. 

• ust. 7 otrzymuje brzmienie: . Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed 
rozpoczęciem danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego,  zamieszcza się kod ucznia nadany przez komisję okręgową 
oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer 
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie 
podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi. 

i) w §32 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte 
w zestawie zadań, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań 
w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego. 
j)  w §33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Każdy zakres albo poziom danej części egzaminu 
gimnazjalnego rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie 
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 23 ust. 2. Czas pracy 
ucznia rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez 
przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. 
k) w §34 

• ust. 1 otrzymuje brzmienie: W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań przez ucznia lub wniesienia lub korzystania przez ucznia 
w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub zakłócania przez 
ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 
części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym 
uczniom – przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i 
unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego tego ucznia. Informację o przerwaniu i unieważnieniu danego 
zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia 
zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 39 ust. 1.   

• ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań zawartych w zestawie zadań przez ucznia, dyrektor 
komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, 
unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części odpowiedniej części 
egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. 
2a. Przepis ust. 2 stosuje się również w przypadku stwierdzenia podczas 
sprawdzania pracy ucznia występowania w jego pracy jednakowych 
sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub 
korzystanie z rozwiązań innego ucznia. 



2b. Dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego 
pośrednictwem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia, któremu zostały 
unieważnione dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego, pisemną informację o przyczynach unieważnienia. 
2c. W przypadku unieważnienia uczniowi danego zakresu albo poziomu 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje ponownie do 
danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w 
dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania 
egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 23, w szkole, której jest 
uczniem. 

• uchyla się ust. 3 
• ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

Jeżeli w trakcie ponownego przeprowadzania danego zakresu albo poziomu 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego: 
1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub 
2) uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali 
egzaminacyjnej, lub  
3) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg danego zakresu albo poziomu 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę 
pozostałym uczniom, 
 - przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia 
dany  zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego 
ucznia. Informację o przerwaniu i unieważnieniu danego zakresu albo poziomu 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w 
protokole, o którym mowa w § 39. ust. 1. 

• ust. 5 otrzymuje brzmienie: W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania 
pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań zawartych w zestawie zadań 
przez ucznia, który ponownie przystąpił do odpowiedniej części danego 
zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor 
komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, 
unieważnia dany zakres albo poziom  odpowiedniej  części egzaminu 
gimnazjalnego tego ucznia. 

• ust. 6 otrzymuje brzmienie: W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, w 
zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla 
danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych 
z danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, 
wpisuje się "0%". 

• ust. 7 otrzymuje brzmienie: Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu 
gimnazjalnego w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania 
egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 23, albo nie przystąpił do 
danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w 
terminie określonym w  ust. 7, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz 
przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku. 

• dodaje się ust. 8 w brzmieniu:  Uczeń który w danym roku szkolnym przystąpił 
do egzaminu gimnazjalnego, ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w 
następnym roku szkolnym powtarza ostatnią klasę gimnazjum, przystępuje 
ponownie do egzaminu gimnazjalnego w tym roku szkolnym, w którym 
powtarza ostatnią klasę. 

l) w §35 



• ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali 
procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów 
przyznanych przez egzaminatorów oraz ustalonych na podstawie 
elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania 
czytnika elektronicznego. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej 
ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje 
okręgowe. 

• ust. 3 otrzymuje brzmienie: Prace uczniów sprawdzają i oceniają 
egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c 
ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Zadania 
zamknięte mogą być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika elektronicznego. 
Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby 
punktów przyznanych przez egzaminatorów. 
 

ł) w §36 
• ust. 1 otrzymuje brzmienie:   

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 
1) nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo 
2) przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego 
– przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie 
ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o 
którym mowa w § 23, w szkole, której jest uczniem.  

• ust. 2 otrzymuje brzmienie:  Uczeń , który nie przystąpił do egzaminu 
gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części 
egzaminu gimnazjalnego  w terminie ustalonym w harmonogramie 
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, powtarza ostatnią klasę gimnazjum 
oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

• ust. 3 otrzymuje brzmienie:  W szczególnych przypadkach losowych lub 
zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego 
lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie 
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej, na 
udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z 
obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo 
poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły 
składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.3 

• ust. 4 otrzymuje brzmienie: W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w 
zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zamiast 
wyniku egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego wpisuje się odpowiednio 
,,zwolniony” lub „zwolniona”.3 

m) w §38 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor 
szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) wraz ze 
świadectwem ukończenia szkoły. 
n) w §43 



• ust. 1 otrzymuje brzmienie: Uczeń może, w terminie 2 dni od dnia 
przeprowadzenia, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli 
uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 
przeprowadzania. 

• ust. 3 otrzymuje brzmienie: W razie stwierdzenia naruszenia przepisów 
dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego na skutek zastrzeżeń, 
o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w 
porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany zakres 
albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i zarządzić jego 
ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik 
egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów w 
szkole, a także w stosunku do poszczególnych uczniów. 

• ust.4 otrzymuje brzmienie: W przypadku niemożności ustalenia wyników 
egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia odpowiednio 
prac egzaminacyjnych, kart odpowiedzi, kart oceny lub odpowiedzi zdających 
zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie dyrektor komisji 
okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia 
egzamin danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 

• dodaje się ust. 6 w brzmieniu: Dyrektor szkoły umożliwia osobom 
upoważnionym przez dyrektora Komisji Centralnej lub dyrektora właściwej 
komisji okręgowej przeprowadzenie na terenie szkoły próbnego zastosowania 
propozycji pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzenia 
egzaminu gimnazjalnego. 
 

 

 
 

 
 


