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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 39/2017 

z dnia 29 września 2017 r. 

 

 

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego 

w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 

obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 
 

  

I. WSTĘP 

 1.  Procedury i instrukcje zostały opracowane zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 r., poz. 1943),  

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego 

i egzaminu maturalnego (Dz.U. 2017 poz. 17- ze zm.), 

 Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie 

szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu                            

i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 opublikowanym na stronie 

internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

 Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązującą 

w roku szkolnym 2017/2018. 

2. Treść Szkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego podano do wiadomości: 

 Radzie Pedagogicznej, 

 rodzicom uczniów klas zdających egzamin gimnazjalny, 

 uczniom poprzez wychowawców klas, 

 członkom ZE poprzez szkolenie prowadzone przez dyrektora szkoły lub innego nauczyciela 

powołanego na zastępcę przewodniczącego ZE. 

3. Tekst Szkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum 

Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest dostępny w sekretariacie szkoły                        

oraz na stronie www.sms.ostrowiec.pl 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Instrukcją obowiązującymi stają się przepisy zawarte                  

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 

(Dz.U. 2016 poz.2223 ze zm.) oraz komunikaty dyrektora CKE i dyrektora OKE. 

5. W opracowaniu zastosowano następujące skróty: 

PZE – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, 

ZE – zespół egzaminacyjny, 

PZN – przewodniczący zespołu nadzorującego, 

ZN – zespół nadzorujący, 

OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, 

CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna. 
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II. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI 

1. Odbioru i prawidłowego zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych dokonuje dyrektor szkoły                 

jako PZE lub upoważniony zastępca PZE lub upoważniony przez niego członek zespołu. 

2. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w kasie pancernej, do której dostęp ma wyłącznie dyrektor 

szkoły, jako PZE, i jego zastępcy. 

3. Pakiety z zestawami egzaminacyjnymi pozostają w zamknięciu do czasu przeprowadzenia odpowiedniej 

części egzaminu. 

4. Około ½ godziny przed odpowiednią częścią egzaminu gimnazjalnego PZE sprawdza, czy materiały 

egzaminacyjne nie zostały naruszone. 

5. Po zajęciu przez zdających miejsc w Sali egzaminacyjnej PZE w obecności PZN oraz przedstawicieli 

zdających otwiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przekazuje PZN. 

6. Bezpośrednio po zakończeniu każdego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu następuje 

odbiór prac od zdających, uporządkowanie, przeliczenie materiałów, odnotowanie liczby arkuszy 

egzaminacyjnych w protokole oraz ich spakowanie i opisanie kopert, zgodnie z zaleceniami OKE                      

w Łodzi. 

7. O sytuacjach szczególnych, dotyczących niewłaściwego postępowania z niejawnymi materiałami 

egzaminacyjnymi, należy bezzwłocznie poinformować PZE. 

 

 

III. ZASADY OBIEGU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

Informacje ogólne dotyczące zasad organizacji, struktury i formy egzaminu gimnazjalnego. 

1. Informacja o zasadach organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego przekazywana jest rodzicom 

uczniów na pierwszym zebraniu z rodzicami we wrześniu roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany egzamin. Fakt ten odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. 

2. Informacja o zasadach organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego przekazywana jest  przez 

wychowawców klas uczniom we wrześniu oraz w II półroczu - najpóźniej na miesiąc przed egzaminem - 

w  roku szkolnym, w którym przeprowadzony jest egzamin. Fakt ten odnotowuje się w dzienniku 

lekcyjnym. 

3. Rodzice uczniów nie później niż do 30 września składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację  

o przystąpieniu do trzeciej części egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczyli 

się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego, oraz o woli przystąpienia do części egzaminu z języka 

obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli nie muszą przystępować do niego obowiązkowo.  

4. Rodzice uczniów do 15 października 2017 r. dostarczają Dyrektorowi Szkoły dokumenty, na podstawie 

których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 

tj. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza czy opinię poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się.  

W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form  egzaminu 

rodzice mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu. Opinia poradni 

powinna być wydana nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej. 

5. Do 20 listopada 2017 r. dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje na piśmie 

rodziców ucznia o wskazanych przez Radę Pedagogiczną sposobach dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania egzaminu do jego potrzeb edukacyjnych lub możliwości psychofizycznych. Rodzice 

ucznia składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji ze wskazanych sposobów dostosowania  

w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania w/w informacji, nie później niż do 23 listopada 2017 r. 

6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych wymienionych w wykazie olimpiad oraz laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 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.  

7. W przypadku, gdy uczeń uzyska tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej  

w wykazie olimpiad albo uzyska tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  
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lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego, niż zadeklarował, rodzice ucznia mogą 

złożyć do Dyrektora Szkoły wniosek w sprawie zmiany języka nie później niż do 31 marca 2017 r. 

 

Postępowanie w przypadkach nieprawidłowości w przebiegu egzaminu gimnazjalnego. 
1. Zdającemu można przerwać pracę z zestawem egzaminacyjnym i unieważnić odpowiednią część 

egzaminu w przypadku: 

 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, 

 wniesienia albo korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego lub materiałów albo przyborów pomocniczych niewymienionych  

w komunikacie o przyborach, 

 zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę 

pozostałym uczniom. 

2. Uczeń, któremu unieważniono dany zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego, przystępuje ponownie do  tego zakresu lub poziomu odpowiedniej części egzaminu  

w dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie o harmonogramie. 

3. Jeżeli podczas egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn 

losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, PZE dołącza jego arkusz do protokołu 

zbiorczego przebiegu danej części egzaminu gimnazjalnego. Arkusz nie jest przekazywany  

do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo 

poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym. Dyrektor Szkoły 

informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają prawo postanowić, że arkusz 

powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor Szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi 

OKE. 

4. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa 

dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu i powiadamia o tym dyrektora OKE,  

a w razie potrzeby odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.).  

5. W sytuacji kiedy przebieg egzaminu w danej szkole jest zagrożony ze względu na trudną sytuację 

pogodową lub niespodziewane utrudnienia komunikacyjne w dniu egzaminu, przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego może zawiesić dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu, 

czekając na przybycie wszystkich zdających. O zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora OKE. 

 

Unieważnienie w przypadku zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń 

związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danego zakresu 

albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia wraz  

z uzasadnieniem do dyrektora OKE, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy 

dotyczące jego przeprowadzania. 

2. Tryb postepowania w powyższej sytuacji określa punkt 7.3. Informacji o sposobie organizacji  

i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązującej w roku szkolnym 2017/2018, powstałej 

we współpracy CKE z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, opublikowanej na stronie 

internetowej CKE. 

 

Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej. 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego 

ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania 

przez OKE zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 
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2. Zasady wglądu określa punkt 7.5. Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego obowiązującej w roku szkolnym 2017/2018, powstałej we współpracy CKE  

z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, opublikowanej na stronie internetowej CKE. 

 

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

1. Wyniki egzaminu będą upublicznione do 15 czerwca 2018 r., a zaświadczenia przekazane uczniom lub 

ich rodzicom 22 czerwca 2018 r. 

2. Dyrektor przekazuje uczniom lub ich rodzicom: 

a) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, wydane przez OKE,  

wraz ze świadectwem ukończenia szkoły, 

b) informację o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, opracowaną przez OKE –  

w przypadku uczniów, którzy nie kończą gimnazjum lub którzy byli zwolnieni z egzaminu 

gimnazjalnego z przyczyn losowych, zdrowotnych albo ze względu na niepełnosprawności sprzężone. 

3. Uczeń, który przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w prewentorium, sanatorium, szkole przyszpitalnej, 

zakładzie poprawczym, odbiera zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego  

w macierzystej szkole. 

4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. 

5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły. 

6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych daną częścią 

egzaminu na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik z części egzaminu, z której zostali zwolnieni. 

7. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku  i nie 

został z tego obowiązku zwolniony decyzją Dyrektora OKE, powtarza klasę trzecią gimnazjum                         

i przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.  

 
 

III. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. 

 

Zadania przed rozpoczęciem egzaminu. 

1. Za zorganizowanie i przebieg egzaminu gimnazjalnego odpowiada PZE, którym jest dyrektor szkoły. 

2. PZE nie później niż na dwa miesiące przed egzaminem powołuje członków szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego (ZE) oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu 

egzaminacyjnego spośród jego członków, tj. do 16 lutego 2018 r. 

3. PZE, nie później niż do 16 marca 2018 r., spośród członków ZE powołuje zespoły nadzorujące (ZN) 

przebieg odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz wyznacza ich przewodniczących. 

4. PZE lub jego zastępca po odbyciu szkolenia w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego 

zorganizowanego przez OKE przeprowadzają podobne szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych  

w ZSOMS wchodzących w skład ZN, nie później niż do 17 kwietnia 2018 r. 

5. Najpóźniej do 28 lutego 2017 r. wychowawcy klas przypominają uczniom i rodzicom warunki 

przebiegu egzaminu gimnazjalnego, w tym: harmonogram i zasady przeprowadzenia egzaminu, 

zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (jeśli uczeń ma taki obowiązek), zakazie 

wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takowych, 

konieczności samodzielnego rozwiazywania zadań podczas egzaminu. 

6. PZN sprawdzają przygotowanie sal do egzaminu, w tym w szczególności: 

 usunięcie  pomocy dydaktycznych dotyczących – odpowiednio-danego zakresu odpowiedniej 

części egzaminu albo trzeciej części egzaminu, 

 ustawienie ponumerowanych stolików w sposób zapewniający samodzielną pracę zdających, 

 przygotowanie losów z numerkami stolików, 
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 przygotowanie odpowiednich stanowisk dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków  

i form przeprowadzania egzaminu, 

 przygotowanie miejsc dla członków ZN oraz obserwatorów,  

 umieszczenie w widocznym miejscu sprawnego zegara oraz tablicy (planszy) do zapisania 

godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, 

 umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy zdających (imię i nazwisko), 

 przygotowanie sprzętu (odtwarzacza płyt CD, nagłośnienia) niezbędnego do przeprowadzenia 

egzaminu z języka obcego nowożytnego), 

 przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do pisania. 

7. Przed rozpoczęciem każdej części egzaminu PZE sprawdza, czy ZN egzamin są kompletne.                      

W szczególnych przypadkach losowych wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela. 

8. PZE w wyznaczonym przez siebie czasie (około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu)                      

w obecności PZN sprawdza, czy pakiety z materiałami egzaminacyjnymi nie zostały naruszone. 

9. Wszyscy członkowie ZE składają oświadczenia w sprawie zabezpieczenia dokumentów 

egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

  

Przebieg egzaminu 

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

2. O wyznaczonej przez PZE godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście                       

i zajmują wyznaczone w drodze losowania miejsca.  

3. Przed wejściem do sali przewodniczący przypomina zdającym i członkom ZN o konieczności 

pozostawienia telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych poza salą. Zdający 

powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go  

w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być 

potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły. 

4. Do sali egzaminacyjnej uczniowie wnoszą jedynie dozwolone materiały: pióro lub długopis z czarnym 

tuszem/atramentem, dodatkowo na egzamin z matematyki linijkę. Na egzaminie nie wolno korzystać  

z kalkulatora i słowników. 

5. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może być 

zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać  

na podłodze przy nodze stolika. 

6. Po zajęciu miejsc przez zdających PZN w obecności przedstawiciela zdających odbiera od PZE  

(w gabinecie dyrektora) materiały egzaminacyjne. 

7. PZN po zajęciu miejsc przez zdających informuje o: 

 zasadach zachowania się podczas egzaminu, 

 o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia 

odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego  

na rozwiązanie zadań (dotyczy uczniów, którzy maja taki obowiązek), 

 zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 

8. Członkowie ZN rozdają uczniom arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane prze OKE. 

Naklejki mogą być przekazane uczniom także przy losowaniu. 

9. Po rozdaniu arkuszy PZN informuje zdających o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem  

do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza, a następnie poleca 

sprawdzenie, czy są one kompletne i zawierają zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi  

oraz czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony oraz 

sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE. 

10. W przypadku braków w arkuszu zdający zgłasza ten fakt PZN i otrzymuje nowy arkusz. Informacje  

o wymianie arkusza zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu, a uczeń potwierdza to podpisem 

w tym samym protokole. 
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11. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie  spóźnieni nie zostają wpuszczeni  

do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu 

czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia  spóźnionego 

podejmuje PZE, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy 

(planszy).Taki przypadek odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu. 

12. Przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie zamieszczają w odpowiednim miejscu arkusza kod ucznia, 

numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez OKE. W przypadku uczniów ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się lub uczniów z czasową niepełnosprawnością rąk czynności te wykonują 

członkowie ZN. 

13. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie ZN sprawdzają w obecności uczniów poprawność 

zamieszczenia na arkuszu danych (kodu ucznia i numeru PESEL, a w przypadku jego braku numer  

i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz naklejek przygotowanych przez OKE. 

14. Członkowie ZN mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem 

arkusza oraz instrukcją dla zdającego – nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań 

egzaminacyjnych ani ich komentować. 

15. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, PZN zapisuje  

na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem 

egzaminacyjnym. 

16. Po rozdaniu uczniom arkuszy egzaminacyjnych i po zakończeniu czynności organizacyjnych 

wszystkie niewykorzystane oraz wadliwe arkusze egzaminacyjne umieszcza się w opisanej kopercie. 

Liczbę niewykorzystanych i wadliwych arkuszy odnotowuje się w protokole. 

17. Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) 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. 

18. 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. 

19. Do czasu trwania egzaminu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez uczniów 

poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

20. W trakcie egzaminu nie wolno uczniom porozumiewać się, przeszkadzać, zadawać pytań. Jeżeli 

uczeń nie respektuje tych wytycznych, PZN przerywa mu egzamin, odbiera zestaw egzaminacyjny  

i odnotowuje ten fakt w protokole, po czym zawiadamia PZE, który podejmuje decyzje  

o unieważnieniu tej części egzaminu. 

21. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie ZN oraz obserwatorzy mogą 

poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania 

do prac zdających. 
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22. Podczas pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. PZN 

może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków 

wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób 

udzielających pomocy medycznej. Po uzyskaniu zezwolenia zdający zostawia zamknięty arkusz  

na swoim stoliku, a czas jego nieobecności odnotowuje się w protokole. 

23. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie egzaminu ze sprzętu medycznego i leków 

koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona PZE 

przed rozpoczęciem danej części egzaminu.  

24. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to ZN przez podniesienie ręki. Zamyka arkusz  

i odkłada go na brzeg stolika. PZN lub wyznaczony przez niego członek zespołu w obecności 

zdającego, sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy 

wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed 

odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek ZN sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi 

na karcie odpowiedzi oraz zapisał rozwiązania zadań otwartych na karcie rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych. W przypadku braku zaznaczenia (jeśli zdający ma taki obowiązek) poleca 

uczniowi wykonanie tej czynności. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, 

nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy od zdających, 

którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być tak zorganizowane, by nie zakłócić pracy 

pozostałym zdającym. 

25. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym PZN 

przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten 

nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z czasową 

niepełnosprawnością  

26. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym PZN informuje zdających                

o zakończeniu pracy, wyznacza dodatkowy czas (5 min.) na sprawdzenie poprawności przeniesienia 

przez uczniów odpowiedzi na karty odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają taki obowiązek),  

poleca członkom ZN kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów, a po upływie dodatkowego 

czasu poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.  

27. Członkowie ZN maja obowiązek upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy mają taki obowiązek, 

przenieśli odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

28. Zdający pozostają na swoich miejscach. PZN zleca odbiór zestawów członkom ZN. W obecności 

uczniów sprawdzają oni kompletność materiałów, a następnie przewodniczący zezwala zdającym,  

z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych,  

na opuszczenie sali. 

29. Po zakończeniu pracy z pierwszym arkuszem egzaminacyjnym w danym dniu następuje przerwa. 

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

pracy z pierwszym  zestawem egzaminacyjnym. 

31. Przemieszczanie między salami dozwolone jest tylko PZE. 

32. W czasie przerwy między jedną a drugą częścią egzaminu w godz. od 10.00- 11.00 uczniowie 

pozostają w szkole - obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły. Udostępniona będzie stołówka, 

gdzie pod opieką nauczycieli dyżurujących można np. spożyć drugie śniadanie. 

 

Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego 

1. Bezpośrednio po zakończeniu każdego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

następuje odbiór arkuszy egzaminacyjnych od zdających, uporządkowanie i przeliczenie materiałów, 

odnotowanie liczby arkuszy w protokole, spakowanie i opisanie tych materiałów (zgodne  

z zaleceniami właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej) oraz przekazanie ich PZE. 

2. Po zakończeniu egzaminu z zakresu: historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych 

oraz języka obcego na poziomie podstawowym i opuszczeniu sali przez uczniów członkowie ZN w 

obecności przedstawiciela uczniów: 
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a) odnotowują na wykazie uczniów w danej sali egzaminacyjnej oddanie arkuszy egzaminacyjnych 

przez zdających, 

b) w przypadku uczniów, którym – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE – przyznano prawo  

do dostosowania warunków egzaminu gimnazjalnego polegające na nieprzenoszeniu odpowiedzi na 

kartę, zaznaczają przyznane tym uczniom uprawnienie, zamalowując odpowiednie pole na zeszycie 

zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi, 

c) przygotowują materiały do przekazania do OKE, tj.: 

- w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie – odrywają 

kartę odpowiedzi od zeszytu zadań egzaminacyjnych; zarówno karty odpowiedzi, jak i zeszyty 

zadań przekazywane są do OKE, 

- w przypadku pozostałych zdających, w tym uczniów, którzy zgłosili, że nie zdążyli przenieść 

wszystkich/części odpowiedzi na kartę – cały arkusz egzaminacyjny każdego zdającego, tj. zeszyt 

zadań egzaminacyjnych wraz z nieoderwaną od zeszytu kartą odpowiedzi, 

d) przeliczają, porządkują i pakują materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją właściwej 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

3. PZN przekazuje PZE: 

a)  koperty zwrotne zawierające wypełnione przez zdających karty odpowiedzi i zeszyty zadań, od 

których te karty zostały oderwane, 

b) koperty zwrotne zawierające wypełnione przez zdających arkusze egzaminacyjne (zeszyty zadań 

egzaminacyjnych z nieoderwaną kartą odpowiedzi) w przypadku zdających, którzy nie mają 

obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie lub zgłosili, że nie zdążyli przenieść wszystkich/części 

odpowiedzi na kartę, 

c) wadliwe arkusze egzaminacyjne, niewykorzystane arkusze egzaminacyjne oraz wadliwe płyty CD, 

d) podpisany przez wszystkich członków zespołu nadzorującego i obserwatorów protokół przebiegu 

danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w danej sali egzaminacyjnej, 

e) uzupełniony wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej. 

4. Po zakończeniu egzaminu z zakresu: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego na poziomie 

rozszerzonym opuszczeniu sali przez uczniów członkowie ZN w obecności przedstawiciela uczniów: 

a) odnotowują na wykazie uczniów w danej sali egzaminacyjnej oddanie arkuszy egzaminacyjnych 

przez zdających, 

b) w przypadku uczniów, którym – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE – przyznano prawo  

do dostosowania warunków egzaminu gimnazjalnego polegające na zastosowaniu zasad oceniania 

uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia i/lub prawo  

do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę, zaznaczają przyznane tym uczniom uprawnienia, 

zamalowując odpowiednie pola na zeszycie zadań egzaminacyjnych, karcie rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi, 

c) przygotowują materiały do przekazania do OKE, tj. 

- w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie – dzielą 

arkusze na (A) zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz (B) karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych 

wraz z kartami odpowiedzi – nie odrywając karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych (do OKE przekazywane są zarówno karty rozwiązań zadań wraz                                     

z nieoderwanymi kartami odpowiedzi, jak i zeszyty zadań egzaminacyjnych), 

- w przypadku pozostałych zdających, w tym uczniów, którzy zgłosili, że nie zdążyli przenieść 

wszystkich/części odpowiedzi na kartę – cały arkusz egzaminacyjny każdego zdającego, tj. zeszyt 

zadań egzaminacyjnych wraz z włożoną do środka kartą rozwiązań zadań egzaminacyjnych  

z nieoderwaną kartą odpowiedzi, 

d) przeliczają, porządkują i pakują materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją właściwej 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

5. PZN przekazuje PZE: 
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a)  koperty zwrotne zawierające wypełnione przez zdających karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych 

z nieoderwanymi kartami odpowiedzi oraz zeszyty zadań egzaminacyjnych, 

b) koperty zwrotne zawierające wypełnione przez zdających arkusze egzaminacyjne (zeszyty zadań 

egzaminacyjnych wraz z włożoną do środka kartą rozwiązań zadań egzaminacyjnych z nieoderwaną 

kartą odpowiedzi), w przypadku zdających, którzy nie mają obowiązku zaznaczania  odpowiedzi na 

karcie lub zgłosili, że nie zdążyli przenieść wszystkich/części odpowiedzi na kartę, 

c) wadliwe arkusze egzaminacyjne, niewykorzystane arkusze egzaminacyjne oraz wadliwe płyty CD 

d) podpisany przez wszystkich członków zespołu nadzorującego i obserwatorów protokół przebiegu 

danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w danej sali egzaminacyjnej, 

e) uzupełniony wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej. 

6. PZN sporządza wykaz uczniów przystępujących do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 

części egzaminu w danej sali oraz protokół przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 

części egzaminu w danej sali. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład ZN oraz obserwator. 

7. PZE sprawdza kompletność materiałów z danej sali w obecności właściwego PZN. 

8. Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych PZE zabezpiecza je zgodnie z instrukcją 

właściwej OKE. Następnie, po zakończeniu odpowiedniej części egzaminu danego dnia, sporządza  

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zbiorczy protokół danej części egzaminu, który podpisuje.  

9. Po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego z zakresu: historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów 

przyrodniczych oraz języka obcego na poziomie podstawowym PZE przesyła OKE w określonym 

terminie i w określony przez dyrektora tej OKE jeden egzemplarz protokołu zbiorczego, do którego 

dołącza: 

a)  koperty zwrotne zawierające wypełnione przez zdających karty odpowiedzi i zeszyty zadań, od 

których te karty zostały oderwane, 

b) koperty zwrotne zawierające wypełnione przez zdających arkusze egzaminacyjne (zeszyty zadań 

egzaminacyjnych z nieoderwaną kartą odpowiedzi),  

c) wadliwe arkusze egzaminacyjne, niewykorzystane arkusze egzaminacyjne oraz wadliwe płyty CD, 

d) uzupełnione wykazy uczniów z każdej sali egzaminacyjnej,  

e) kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego, 

f) kopię wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez 

dystrybutora, 

g) decyzje o przerwaniu i unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego (o ile taka sytuacja zaistnieje), wraz z arkuszami egzaminacyjnymi uczniów, których 

dotyczy przerwanie i unieważnienie. 

10. Po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego z zakresu: języka polskiego, matematyki oraz języka 

obcego na poziomie rozszerzonym PZE przesyła OKE w określonym terminie i w określony przez 

dyrektora tej OKE jeden egzemplarz protokołu zbiorczego, do którego dołącza: 

a)  koperty zwrotne zawierające wypełnione przez zdających karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych 

z nieoderwanymi kartami odpowiedzi oraz zeszyty zadań egzaminacyjnych, 

b) koperty zwrotne zawierające wypełnione przez zdających arkusze egzaminacyjne (zeszyty zadań 

egzaminacyjnych wraz z włożoną do środka kartą rozwiązań zadań egzaminacyjnych z nieoderwaną 

kartą odpowiedzi),  

c) wadliwe arkusze egzaminacyjne, niewykorzystane arkusze egzaminacyjne oraz wadliwe płyty CD, 

d) uzupełnione wykazy uczniów z każdej sali egzaminacyjnej,  

e) kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego, 

f) kopię wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez 

dystrybutora, 
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g) decyzje o przerwaniu i unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego (o ile taka sytuacja zaistnieje) wraz z arkuszami egzaminacyjnymi uczniów, których 

dotyczy przerwanie i unieważnienie. 

11. W szkolnej dokumentacji egzaminu pozostają: 

a) protokoły przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu  

z poszczególnych sal, 

b) jeden egzemplarz protokółu zbiorczego przebiegu danej części egzaminu, 

c) oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez 

dystrybutora, 

d) kopie wykazów uczniów przystępujących do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części 

egzaminu w danej sali, 

e) kopie decyzji o przerwaniu i unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części 

egzaminu. 

Dokumenty te szkoła przechowuje do 31 grudnia 2018 r.  

 

 

Przekazanie materiałów egzaminacyjnych do właściwej OKE po przeprowadzeniu 

 egzaminu gimnazjalnego. 

1. Po zakończeniu danej części egzaminu gimnazjalnego PZE, w obecności PZN, sprawdza 

kompletność materiałów egzaminacyjnych otrzymanych z sal i przekazuje je zgodnie z instrukcją 

właściwej OKE. 

2. PZE lub upoważnieni przez niego członkowie ZE przekazują materiały egzaminacyjne wraz  

z dokumentacją do właściwej OKE w formie, miejscu i terminie przez nią wskazanym. 

3. Osoba przekazująca materiały egzaminacyjne wraz z dokumentacją powinna legitymować się 

dowodem tożsamości i upoważnieniem (o ile nie jest to PZE). 

4. PZE zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem pozostałą w szkole dokumentację dotyczącą 

przygotowania i przebiegu egzaminu. 
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TERMINARZ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 

1. Termin główny: 

a) część humanistyczna - 18 kwietnia 2018 roku (środa), godz. 9.00 

   9.00 – egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 

   11.00 – egzamin z zakresu języka polskiego 

b) część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 roku (czwartek), godz. 9.00 

 9.00 – egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) 

 11.00 – egzamin z zakresu matematyki 

c) język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2018 roku (piątek), godz. 9.00 

 9.00 – egzamin na poziomie podstawowym 

 11.00 – egzamin na poziomie rozszerzonym 

2. Termin dodatkowy:  

a) część humanistyczna - 4 czerwca 2018 roku (poniedziałek), godz. 9.00 

   9.00 – egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 

   11.00 – egzamin z zakresu języka polskiego 

b) część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 roku (wtorek), godz. 9.00 

 9.00 – egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) 

 11.00 – egzamin z zakresu matematyki 

c) język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 roku (środa), godz. 9.00 

 9.00 – egzamin na poziomie podstawowym 

 11.00 – egzamin na poziomie rozszerzonym 

 


