
 

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA 

PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA 

EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM PRZY LICEUM  

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

W NASIELSKU 

 

I WSTĘP 

1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Przeprowadzania Egzaminu Gimnazjalnego                      

w Gimnazjum Publicznym przy Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  w Nasielsku  została przygotowana  w oparciu o: 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. 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, 

ze zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 08 kwietnia 2008 r.              

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach 

artystycznych (Dz.U. nr 65, poz. 400, z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 

integracyjnych (Dz. U. nr 228, poz. 1490)  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada  2010 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach 

i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. nr 228, poz. 1489)  



 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja  2010 r. w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97, poz. 624)  

- Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572,             

z późn. zm.),  

- Ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r.              

nr 196, poz. 163 z późn. zm.)  

- Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach                           

(Dz. U.  z 2006 r.  nr 97, poz. 673, z późn. zm.)  

- ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 

poz. 926, z późn. zm.)  

- Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012, opublikowanym na 

stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie 

sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 

sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

2. Treść instrukcji zostaje przekazana do wiadomości:  

a. Radzie Pedagogicznej, członkom Zespołów Nadzorujących nie później niż na miesiąc przed 

właściwym egzaminem gimnazjalnym.  

b. Rodzicom uczniów klas trzecich zdających egzamin gimnazjalny na miesiąc przed 

właściwym egzaminem gimnazjalnym  

c. Uczniom poprzez Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego na miesiąc przed  

właściwym egzaminem gimnazjalnym.  

3. Tekst w/w Instrukcji jest dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.  

4. W sprawach, których nie reguluje niniejsza Instrukcja, należy stosować się do przepisów 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.                    

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, ze zmianami)  

5. W opracowaniu zastosowano następujące skróty:  

CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna  

OKE- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  



 

SZE – Szkolny Zespół Egzaminacyjny  

ZN – Zespół Nadzorujący  

II .  TERMINARZ REALIZACJI ZADAŃ 

 

Lp. Zadanie Odpowiedzialny Termin 

realizacji 

1. Opracowanie kalendarza dotyczącego organizacji  

roku szkolnego z uwzględnieniem dni, w których 

odbywa się egzamin gimnazjalny 

 

Dyrektor szkoły 

 

sierpień 

2.  Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia z możliwymi dostosowaniami formy i 

warunków egzaminu do dysfunkcji ucznia 

Dyrektor szkoły do 15 września 

3. Złożenie w szkole przez rodziców deklaracji                   

o wyborze języka i poziomu egzaminu z tego języka  

Dyrektor szkoły do 20 września 

4. Ustalenie którzy uczniowie przystępują 

obowiązkowo do egzaminu z języka obcego 

nowożytnego zadeklarowanego przez  

rodziców ucznia tylko na poziomie podstawowym,  

a którzy na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

Dyrektor szkoły do końca września 

5. Termin przedłożenia dyrektorowi szkoły przez  

rodziców opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

Pedagog  szkolny do 15 października 

6. Termin złożenia przez rodzica dyrektorowi szkoły  

pisemnego oświadczenia o rezygnacji z prawa do  

zdawania egzaminu gimnazjalnego w warunkach  

i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia. 

Dyrektor szkoły do 15 października 

7. Poinformowanie rodziców ucznia o obowiązku  Dyrektor szkoły do 15 października 



 

przystąpienia do części trzeciej egzaminu 

gimnazjalnego na poziomie określonym przez 

dyrektora szkoły. 

8. Ustalenie listy uczniów korzystających z 

dostosowania warunków i formy egzaminu do ich  

indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych. 

Dyrektor szkoły do 15 października 

9. Dostosowanie warunków przeprowadzania 

egzaminu do indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

spośród wskazanych w komunikacie dyrektora CKE 

Rada pedagogiczna Do końca 

października 

10. Przygotowanie listy uczniów przystępujących  

do egzaminu i przesłanie jej do OKE  

Dyrektor szkoły Do 30 listopada 

11. Przekazanie w formie elektronicznej do OKE  

informacji o języku obcym nowożytny, z którego  

poszczególni uczniowie zamierzają przystąpić  

do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego oraz  

o poziomie, na którym język będzie zdawany 

Dyrektor szkoły Do 30 listopada 

12. Sprawdzenie przez dyrektora szkoły poprawności 

wszystkich danych o zdających, przekazywanych do 

OKE  

Dyrektor szkoły Przed wysłaniem 

danych do OKE nie 

później niż do 30 

listopada 

13. Stwierdzenie uprawnień laureatów odpowiednich  

konkursów przedmiotowych  

 

Dyrektor szkoły Zaraz po ustaleniu 

listy laureatów  

odpowiednich  

konkursów  

przedmiotowych  

14. Powołanie zastępcy przewodniczącego SZE  

spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole  

 

Dyrektor szkoły Nie później niż  

na 2 miesiące  

przed terminem  



 

egzaminu  

15. Zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół  

w sprawie pozyskania innych nauczycieli  

do zespołów nadzorujących przebieg egzaminu  

Dyrektor szkoły Nie później niż  

na miesiąc przed  

terminem egzaminu 

16. Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego  

oraz zespołów nadzorujących przebieg egzaminu             

w danej Sali, wyznaczenie przewodniczących tych 

zespołów  

Dyrektor szkoły Nie później niż  

na miesiąc przed  

terminem egzaminu  

 

17. Doskonalenie procedur egzaminacyjnych wśród  

członków SZE  

Dyrektor szkoły Nie później niż  

na miesiąc przed  

terminem egzaminu  

18. Upoważnienie do odbioru zestawów 

egzaminacyjnych zastępcy przewodniczącego SZE 

pod nieobecność przewodniczącego SZE  

Dyrektor szkoły Nie później niż  

na miesiąc przed  

terminem egzaminu  

19. Upoważnienie zastępcy przewodniczącego SZE do  

dostępu do zabezpieczonych materiałów  

egzaminacyjnych w dniu egzaminu w przypadku  

nieobecności przewodniczącego SZE  

Dyrektor szkoły Nie później niż  

na miesiąc przed  

terminem egzaminu  

 

20. Upoważnienie do przekazania materiałów  

egzaminacyjnych i dokumentacji do miejsca  

wskazanego przez dyrektora OKE zastępcy  

przewodniczącego SZE pod nieobecność  

przewodniczącego SZE  

Dyrektor szkoły Nie później niż  

na miesiąc przed  

terminem egzaminu  

 

21. Poinformowanie uczniów i rodziców o warunkach  

przebiegu egzaminu  

 

Dyrektor szkoły,  

wychowawcy klas 

III  

Najpóźniej na 7 dni 

przed rozpoczęciem  

egzaminu  



 

gimnazjum   

22. Omówienie zasad organizacji pracy szkoły  

w dniach egzaminu  

 

Dyrektor szkoły Nie później niż na 2 

tygodnie przed 

terminem egzaminu  

23. Ustalenie sposobu rozmieszczenia członków  

zespołów nadzorujących w sali egzaminacyjnej,  

zapewniającego kontrolowanie wszystkich uczniów 

Dyrektor szkoły Nie później niż na 2 

tygodnie przed 

terminem egzaminu  

24. Przygotowanie Sali oraz innych materiałów  

potrzebnych do przeprowadzania egzaminu  

 

Członkowie 

zespołu  

nadzorującego, 

pracownicy  

obsługi  

Na dzień przed  

egzaminem  

 

25. Zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych po  

zakończeniu egzaminu i niezwłoczne ich  

dostarczenie do OKE  

 

Dyrektor szkoły  

 

W dniu stosownej 

części egzaminu i 

we  

wskazanych 

godzinach  

26. Przekazanie uczniom szczegółowej informacji  

o wynikach egzaminu  

 

Dyrektor szkoły  

 

W dniu 

opublikowania  

przez OKE 

wyników  

egzaminu  

27. Przekazanie zaświadczeń o szczegółowych 

wynikach egzaminu uczniom  

Dyrektor szkoły  

 

W dniu 

zakończenia  

roku szkolnego 

 

 

 

 



 

 III. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI  

       MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI  

 

1. Za właściwe zabezpieczenie i ochronę materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym 

ujawnieniem od momentu odbioru zestawów egzaminacyjnych (a w przypadku egzaminu z 

języka obcego nowożytnego także płyt CD) do czasu przekazania ich po egzaminie do 

właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej –odpowiada  przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego.  

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (z dokumentem stwierdzającym 

tożsamość) lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego z 

pisemnym upoważnieniem (Załącznik nr 11) i dokumentem stwierdzającym tożsamość, w 

obecności innego członka tego zespołu, kwituje odbiór pakietów z zestawami 

egzaminacyjnymi, a w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego także z płytami CD.  

3. Po otrzymaniu pakietów z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdzeniu ich, zgodnie             z 

otrzymaną instrukcją, przewodniczący lub upoważniony przez niego członek SZE składa je w 

stanie nienaruszonym w szafie metalowej (sejfie) lub w specjalnym pomieszczeniu 

gwarantującym brak dostępu osób nieuprawnionych – materiały egzaminacyjne pozostają tam 

do czasu przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu.  

4. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w sejfie ( metalowa szafa) znajdującym się                         

w gabinecie dyrektora Gimnazjum. 

5. Dostęp do sejfu ma dyrektor szkoły jako przewodniczący SZE.  

6. Otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi, a w przypadku egzaminu z języka obcego 

nowożytnego także z płytami CD, następuje w dniu przeprowadzania odpowiedniej części 

egzaminu w obecności przewodniczących ZN oraz przedstawicieli zdających. Fakt ten zostaje 

odnotowany w protokole (Załącznik nr 9a, Załącznik nr 9b, Załącznik nr 9c). W przypadku 

egzaminu z języka obcego nowożytnego otwarcie opakowania z płytą CD następuje w sali 

egzaminacyjnej bezpośrednio po wniesieniu do niej zestawów egzaminacyjnych. Fakt ten 

również zostaje odnotowany w protokole.  

7. Po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych każdemu obecnemu uczniowi (słuchaczowi) i po 

zakończeniu czynności organizacyjnych wszystkie niewykorzystane oraz wadliwe zestawy 

egzaminacyjne umieszcza się w opisanej kopercie, którą się zakleja. Liczbę niewykorzystanych 

i wadliwych zestawów, a w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego również liczbę 

niewykorzystanych oraz wadliwych płyt CD, odnotowuje się w protokołach.  

8. Bezpośrednio po zakończeniu pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym następuje odbiór 

prac od zdających, przeliczenie, odnotowanie liczby zestawów egzaminacyjnych w protokole, 



 

uporządkowanie oraz spakowanie i opisanie tych zestawów (zgodne z zaleceniami właściwej 

okręgowej komisji egzaminacyjnej) oraz przekazanie ich przewodniczącemu SZE.  

9. Po zakończeniu części egzaminu przewodniczący SZE, w obecności przewodniczących ZN 

, sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych otrzymanych z sal i pakuje je zgodnie                        

z instrukcją  właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.  

10. Przewodniczący SZE lub upoważnieni przez niego członkowie zespołu egzaminacyjnego 

(Załącznik nr 11) przekazują zestawy egzaminacyjne wraz z dokumentacją do wyznaczonych 

przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej miejsc w określony przez niego 

sposób  i w ustalonym terminie. 

11. Osoba przekazująca wypełnione zestawy egzaminacyjne wraz z dokumentacją powinna 

legitymować się dowodem tożsamości i upoważnieniem.  

12. O sytuacjach szczególnych dotyczących postępowania z niejawnymi materiałami 

egzaminacyjnymi należy bezzwłocznie poinformować przewodniczącego SZE.  

 

IV. ZASADY OBIEGU INFORMACJI  

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do dnia 20 września 2013 r. 

powinni złożyć dyrektorowi szkoły:  

a. pisemną deklarację dotyczącą wyboru języka obcego nowożytnego oraz poziomu, na 

którym wybrany język ma być zdawany podczas egzaminu gimnazjalnego  

b. pisemną deklarację dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego na poziomie 

rozszerzonym, jeżeli nie muszą przystępować do niego obowiązkowo  

2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapoznania rodziców uczniów z możliwymi 

dostosowaniami warunków i form egzaminu nie później niż do 15 września roku szkolnego, 

w którym odbywa się egzamin. Sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi określa rada pedagogiczna korzystając z informacji zawartych w Komunikacie 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjne z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu 

dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i 

egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów(słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE.  

3. Rodzice( prawni opiekunowie) ucznia mającego podstawę do ubiegania się o dostosowanie 

warunków i formy egzaminu gimnazjalnego powinni do dnia 15 października 2013 r. 

przedstawić dyrektorowi szkoły odpowiednią dokumentację. W przypadkach losowych, 



 

dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice mogą 

przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.  

4. W przypadku z rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach 

dostosowanych do dysfunkcji ucznia, rodzic ucznia składa dyrektorowi szkoły pisemne 

oświadczenie o rezygnacji w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym 

uczeń przystępuje do egzaminu. 

5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych             

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów 

objętych daną częścią egzaminu są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu, a na 

zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik. Konieczne jest potwierdzenie uprawnień 

finalistów/laureatów olimpiad przedmiotowych lub laureatów konkursów przedmiotowych z 

zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem, organizowanych zgodnie z 

przepisami w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i 

olimpiad.  

6. 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     

i przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.  

7. W roku szkolnym 2012/2013 absolwenci gimnazjów otrzymają zaświadczenia z wynikami 

egzaminu gimnazjalnego wyrażonymi w skali procentowej i w skali centylowej:  

a. Wynik procentowy wskazuje ile procent punktów otrzymał zdający egzamin w stosunku do 

maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za wszystkie zadania w arkuszu 

egzaminacyjnym  

b. Wynik centylowy wskazuje jaki procent gimnazjalistów w całym kraju uzyskał taki sam lub 

niższy wynik egzaminu.  

V. ORGANIZACJA I SKRÓCONY PRZEBIEG EGZAMINU 

GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM 23-24-25 KWIETNIA 2013 r/ 

 

Lp Data 

Godzina 

Czynności Odpowiedzialny 

1. 22.04.2013 Przygotowanie sal do danej części egzaminu 

gimnazjalnego oraz materiałów i dokumentacji 

niezbędnych do jej przeprowadzenia  

Przewodniczący ZN  

 

2. 23.04.2012  

7.45  

Sprawdzenie przygotowania sal do egzaminu:  Przewodniczący SZE  

i przewodniczący ZN 



 

 - ustawienie stołów i krzeseł w sposób zapewniający  

prawidłową , samodzielną pracę uczniów  

- kartek z numerem stolika ucznia  

- Kartek z imieniem i nazwiskiem, peselem oraz 

kodem zdającego  

- osobna sala / osobne sale dla korzystających z 

pomocy  

nauczyciela wspomagającego lub korzystających                        

z urządzeń, które mogą zakłócać pracę innych 

zdających, albo przedłużenia czasu pracy z zestawem 

egzaminacyjnym (w razie potrzeby)  

- sprzętu do odtwarzania płyt CD (jeden odtwarzacz 

na każdą salę egzaminacyjną) i dobre nagłośnienie w 

salach,              w których jest przeprowadzany 

egzamin z języka obcego nowożytnego  

- sprzętu do nagrywania przebiegu egzaminu w 

przypadku gdy zdający korzysta z pomocy 

nauczyciela, który zapisuje jego odpowiedzi  

- przygotowanie miejsc dla członków zespołu 

nadzorującego, obserwatorów zewnętrznych  

- umieszczenia w widocznym miejscu sprawnego 

zegara oraz tablicy lub planszy do zapisywania 

godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu  

- w salach nie mogą znajdować się żadne dostępne 

(widoczne) dla zdających pomoce dydaktyczne z 

zakresu odpowiedniej części egzaminu.  

- warunki w salach przeznaczonych do 

przeprowadzenia egzaminu powinny być zgodne z 

podstawowymi wymaganiami bhp; zdającym 

należy ponadto zapewnić dostęp do toalety w 

warunkach uniemożliwiających kontakt z innymi 

osobami  

- umieszczenia przed wejściem do sal listy zdających                 

w danej sali  



 

- przygotowania zapasowych przyborów do pisania  

i rysowania  

- punktu sanitarnego   

- sprawnej kserokopiarki, łącza internetowego i 

telefonu w sekretariacie  

3. 8.00 Uczniowie w pełnych strojach galowych przychodzą 

do szkoły, rozbierają się w szatni, pozostawiając 

tam: kurtki, plecaki, urządzenia telekomunikacyjne, 

kalkulatory, korektory i inne rzeczy niepotrzebne  w 

czasie egzaminu  

Wychowawcy klas  

trzecich 

4. 8.00 Spotkanie SZE w pokoju nauczycielskim, 

sprawdzenie  

obecności ( w szczególnych przypadkach 

przewodniczący SZE w zastępstwie wskazuje innego 

nauczyciela listy rezerwowej). Krótka odprawa, 

przypomnienie zadań członkom ZN  

Przewodniczący SZE 

5. 8.30 Zbiórka uczniów przed salami egzaminacyjnymi:  

Sala nr 1 – AULA  

Przewodniczący ZN 

6. 8.35 1. Uczniowie wchodzą do Sali pojedynczo, według 

kolejności na liście, po okazaniu ważnej legitymacji 

szkolnej. Uczniowie losują numer stolika. W 

przypadku braku odpowiedniego dokumentu 

tożsamości ucznia, tożsamość ta może być 

potwierdzona przez wychowawcę ucznia lub innego 

nauczyciela szkoły.  

2. Na liście OKE sprawdzana jest obecność 

wchodzących uczniów  

3. Przewodniczący SZE przypomina członkom ZN 

oraz  

obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali 

egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.  

Przewodniczący ZN 

7. 8.35-8.45 1.Uczniowie zajmują wyznaczone miejsca w Sali 

egzaminacyjnej zgodnie z wylosowanym numerem/ 

Przewodniczący ZN 



 

otrzymują pasek z kodem ucznia i jego peselem, 

które są zgodne z listą OKE  

2. Uczniowie wnoszą do sali tylko przybory do 

pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym 

tuszem/ atramentem, ołówek przeznaczony jedynie 

do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i 

kątomierz. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych i kalkulatorów  

8. 8.30-8.40 

sekretariat 

1.Sprawdzenie, czy pakiety z materiałami 

egzaminacyjnymi nie zostały naruszone.  

Przewodniczący SZE w wyznaczonym przez siebie 

czasie i miejscu (około pół godziny przed 

rozpoczęciem pracy z danym zestawem 

egzaminacyjnym) sprawdza, czy pakiety z 

materiałami egzaminacyjnymi nie zostały naruszone 

i otwiera je w obecności przewodniczących  

Przewodniczący SZE i ZN w obecności jednego 

członka swojego zespołu i jednym lub dwoma 

przedstawicielami uczniów z każdej sali zespołów 

nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów 

(słuchaczy). Jeśli pakiety z materiałami 

egzaminacyjnymi są naruszone, przewodniczący lub 

upoważniony przez niego członek  

SZE niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dalej postępuje 

zgodnie z zaleceniami dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej.  

2. Otwarcie pakietów z materiałami 

egzaminacyjnymi,  

przeliczenie ilości arkuszy/ jeśli paczki z materiałami 

zostały naruszone lub ich zawartość nie jest zgodna z 

zapotrzebowaniem na zestawy egzaminacyjne –  

przewodniczący SZE postępuje zgodnie z 

procedurami  

( Postępowanie w sytuacjach szczególnych).  

Przewodniczący SZE  

i ZN w obecności 

jednego członka 

swojego zespołu               

i jednym lub dwoma 

przedstawicielami 

uczniów z każdej sali 



 

3. Przewodniczący ZN w obecności dwóch 

przedstawicieli zdających ( z wyłączeniem sal, w 

których do egzaminu przystępuje tylko jeden 

zdający) odbiera od przewodniczącego SZE :  

- odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów 

egzaminacyjnych osobno do pracy z każdym 

zestawem egzaminacyjnym w danym dniu, a w 

przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego 

również odpowiednie płyty CD do arkusza na 

poziomie podstawowym i rozszerzonym  

- listę zdających w danej sali przygotowaną przez 

OKE  

- druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali 

(Załącznik nr 8)  

- informacje o uczniach posiadających zaświadczenie  

lekarskie w sprawie konieczności przyjmowania 

leków lub zjedzeniu posiłku w trakcie egzaminu  

- naklejki z kodem kreskowym i zwrotne koperty do 

spakowania prac egzaminacyjnych  

4. Przewodniczący ZN razem z członkiem ZN i 

dwójką  

przedstawicieli uczniów przenosi materiały 

egzaminacyjne do odpowiednich sal.  

9. 8.35-8.45  

 

1.Przejście uczniów do odpowiednich sal  

2. Przedstawiciele uczniów zajmują odpowiednie 

miejsca  

3. Pytania organizacyjne ( zdrowie, potrzeby 

fizjologiczne, inne)  

4.Przewodniczący ZN przypomina:  

-o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu  

- o sposobie kodowania  

 

Przewodniczący ZN  

 



 

- o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem 

do  

rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na 

pierwszej stronie arkusza  

10. 8.50 1.Członkowie ZN rozdają zestawy egzaminacyjne  

2. Uczniowie arkuszy nie otwierają, zamknięte 

arkusze  

egzaminacyjne leżą na brzegu ławki  

 

11. 9.00 ROZPOCZĘCIE EGZAMINU  

Egzamin gimnazjalny przebiega zgodnie                                   

z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora  

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zestawy  

egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie  

wyznaczonej w powyższym harmonogramie jako 

godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu 

albo  

– w przypadku języków obcych nowożytnych – na 

danym poziomie. Po rozdaniu zdającym zestawów 

egzaminacyjnych uczniowie (słuchacze) 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 

(słuchacza) spóźnionego podejmuje przewodniczący 

SZE, ale zdający kończy pracę z zestawem 

egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy 

(planszy). Na wyraźny sygnał przewodniczącego ZN 

uczniowie otwierają arkusze egzaminacyjne.  

Czynności organizacyjne:  

- uczniowie sprawdzają , czy zestawy są kompletne( 

w razie potrzeby zgłaszają braki w arkuszu lub 

karcie odpowiedzi przewodniczącemu i otrzymują 

rezerwowy zestaw, fakt ten odnotowujemy w 

 



 

protokole a zgłaszający braki składa Przewodniczący 

ZN czytelny podpis w protokole)  

- uczniowie kodują arkusze i karty odpowiedzi 

zgodnie z instrukcją przewodniczącego ZN, 

członkowie ZN sprawdzają poprawność kodowania  

- członkowie ZN kodują prace uczniów 

uprawnionych do dostosowania warunków i formy 

egzaminu  

- nie można otwierać zestawów niewykorzystanych  

- nie należy kodować prac uczniów zwolnionych,  

nieobecnych i laureatów  

- uczniowie zapoznają się szczegółowo z instrukcją  

zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza 

egzaminacyjnego  

- członkowie ZN udzielają odpowiedzi wyłącznie na 

pytania związane z kodowaniem i rozumieniem 

instrukcji  

- przewodniczący ZN zapisuje na tablicy czas 

rozpoczęcia              i zakończenia pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym  

- przewodniczący ZN dwukrotnie przypomina 

zdającym  

o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie 

odpowiedzi:  

pierwszy raz – przed przystąpieniem do 

rozwiązywania  

zadań, drugi raz- na 10 min. przed zakończeniem 

czasu  

przeznaczonego na pracę z zestawem 

egzaminacyjnym  

12. 9.00 Czynności organizacyjne:  



 

- w razie potrzeby w trakcie egzaminu 

przewodniczący ZN może upomnieć ucznia 

zachowującego się niestosownie  

- w czasie egzaminu zdający nie mogą opuszczać 

Sali  

egzaminacyjnej ( przewodniczący ZN może 

zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na 

opuszczenie Sali po zapewnieniu warunków 

wykluczających możliwość kontaktowania się 

zdającego z innymi osobami –  

opieka dyżurujących na korytarzu nauczycieli, 

opieka higienistki szkolnej  

- członkowie ZN nie mogą udzielać żadnych 

wyjaśnień  

dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich 

komentować  

- w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy 

lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu 

oraz  

wniesienia przez ucznia do Sali egzaminacyjnej 

urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania 

przez ucznia z urządzenia komunikacyjnego w Sali 

egzaminacyjnej – przewodniczący ZN porozumiewa 

się za pomocą łącznika – dyżurującego na korytarzu 

nauczyciela z przewodniczącym SZE, a ten przerywa 

odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego dla 

danego ucznia i unieważnia jego pracę zgodnie z 

procedurami   (postępowania w sytuacjach 

szczególnych) oraz odnotowuje ten fakt w protokole  

- jeśli zdający ukończył pracę przed czasem , zgłasza 

to ZN przez podniesienie ręki i odłożenie pracy na 

prawy koniec ławki, przewodniczący ZN wskazuje 

ręką stolik przy którym uczeń zdaje pracę, uczę 

bierze swoja pracę i podchodzi do wskazanego 

stolika nie zakłócając pracy innym uczniom 



 

13. Godzina 

zakończenia pracy z 

arkuszem 

egzaminacyjnym, 

stosowna do 

odpowiedniej części 

egzaminu  

 

ODBIÓR PRAC  

- wyznaczony członek ZN dba o porządek na sali  

- wskazani uczniowie pojedynczo, kolejno 

podchodzą do członków ZN  

- członkowie ZN odbierają od uczniów zestawy 

egzaminacyjne i sprawdzają w obecności uczniów:  

poprawność kodowania, kompletność materiałów,  

wypełnienie karty odpowiedzi  

- członkowie ZN naklejają kody kreskowe, 

wypełniają  

odpowiednie matryce znaków na kartach odpowiedzi 

a w przypadku uczniów ze specyficznymi 

trudnościami-  

zaznaczają występowanie tych trudności, 

zamalowując  

odpowiednie pole na arkuszu i karcie odpowiedzi  

Następnie zabierają prace uczniów, podpisują listę  

obecności zdających, odnotowują oddanie zestawów  

egzaminacyjnych przez zdających na listach 

obecności  

- dwóch uczniów ze zdających pozostaje i w ich 

obecności następuje przeliczanie, porządkowanie, 

kompletowanie i pakowanie materiałów zgodnie  

z instrukcją OKE  

Przewodniczący ZN 

14. Sale  

Egzaminacyjne  

 

 PAKOWANIE ARKUSZY Z 

MATERIAŁAMI  

EGZAMINACYJNYMI  

Członkowie ZN:  

- przeliczają, porządkują kompletują, pakują zgodnie  

Przewodniczący ZN 



 

z instrukcją OKE  

Przewodniczący ZN  

- sporządzają protokół z Sali egzaminacyjnej i 

podpisują go  

- weryfikują listę zdających ( poprawki w listach 

OKE na czerwono z podpisem przewodniczącego 

SZE i jego  

pieczątką oraz pieczątką szkoły)  

- arkusze egzaminacyjne pakowane są po 30 do 

jednej  

bezpiecznej koperty z OKE ( w kopertach znajdują 

się tylko prace do sprawdzania)  

- arkusze uczniów k, którym przerwano egzamin 

podpinamy do protokołu  

- arkusze niewykorzystane oraz wadliwe i wadliwe 

płyty CD pakujemy w zwykłe duże koperty 

pocztowe i opisujemy je „Niewykorzystane arkusze 

w Gimnazjum Publicznym przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Nasielsku”  

- przewodniczący ZN przekazują materiały 

przewodniczącemu SZE  

15. Gabinet dyrektora 

szkoły  

 

PRZEWODNICZĄCY SZE  

- sprawdza kompletność materiałów z danej Sali  

w obecności przewodniczącego ZN  

- po zebraniu materiałów ze wszystkich sal 

przewodniczący SZE zabezpiecza je zgodnie z 

instrukcją OKE  

- w obecności przewodniczących ZN sporządza 

zbiorczy protokół oraz wykaz uczniów, którzy nie  

przystąpili do egzaminu i uczniów, którym 

przerwano  

 

Przewodniczący SZE  

Przewodniczący ZN  

 



 

egzamin  

16. Punkt  

zdawania  

prac -  

Warszawa 

 

PRZEWODNICZĄCY SZE  

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego  

przekazuje właściwej okręgowej komisji 

egzaminacyjnej w formie, miejscu i terminie przez  

nią wskazanym:  

- zbiorczy protokół przebiegu egzaminu wraz z 

załącznikami  

- wypełnione przez zdających zestawy 

egzaminacyjne  

spakowane zgodnie z instrukcją  

- zestawy niewykorzystane, niekompletne, błędnie  

wydrukowane oraz kopię wykazu zawartości 

przesyłki  

z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez 

dystrybutora  

- zweryfikowane listy uczniów (słuchaczy) ze 

wszystkich sal egzaminacyjnych z załączonymi  

do nich– w przypadku uczniów uprawnionych do 

zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu –  

potwierdzonymi kopiami zaświadczeń 

laureatów/finalistów olimpiad lub laureatów  

konkursów przedmiotowych  

- protokół przekazania/odbioru dokumentacji 

egzaminacyjnej zgodny ze wskazaniami właściwej  

OKE  

Przewodniczący SZE  

 

17. Publiczne 

Gimnazjum przy 

Liceum 

Ogólnokształcącym 

w Nasielsku 

SZKOLNA DOKUMENTACJA  

W szkolnej dokumentacji pozostają:  

Przewodniczący SZE 



 

 -protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal             

(oryginały)  

- oryginał wykazu zawartości przesyłki materiałami  

egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora  

- kopia decyzji o przerwaniu egzaminu i 

unieważnieniu  

odpowiedniej części egzaminu  

- kopia zweryfikowanej listy zdających uczniów  

z poszczególnych sal w danym dniu  

- kopia zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu  

- kopia wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do 

egzaminu, przerwa, którym przerwano egzamin  

-kopia protokołu przekazania- odbioru dokumentacji  

egzaminacyjnej zgodnie ze wskazaniami OKE  

- powołanie zastępcy( z-ca powołany najpóźniej na 2  

miesiące przed egzaminem)  

- powołanie i skład SZE  

  

 VI. HARMONOGRAM KAŻDEGO DNIA EGZAMINU  

GIMNAZJALNEGO 23-24-25 KWIETNIA 2014  

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 23 KWIETNIA 2014 

( Podczas całego dnia egzaminów obowiązują procedury zawarte w pkt. V Instrukcji) 

Lp. Godzina Egzamin gimnazjalny 

 

Odpowiedzialny 

1. 9.00 Rozpoczęcie Egzaminu z zakresu historii i 

wiedzy o społeczeństwie Sala nr 1 ( AULA) 

uczniowie wszystkich klas trzecich – 17  

Przewodniczący ZN  

 



 

2. 10.00 Zakończenie Egzamin z historii i wiedzy  

o społeczeństwie.  

Przewodniczący ZN  

 

3. 10.00-

10.45 

Przerwa śniadaniowa - uczniowie opuszczają 

Salę egzaminacyjną nr 1 i przechodzą do 

swoich pracowni lekcyjnych , gdzie 

odpoczywają, posilają się.  

Wychowawcy klas  

trzecich ZN  

 

4. 10.45 Uczniowie ustawiają się przed salą nr1, 

wchodzą do Sali pojedynczo według kolejności 

na liście, ponownie losują numer stolika, 

zajmują miejsca i oczekują na kolejną część 

egzaminu . 

Przewodniczący ZN  

 

5. 11.00 Rozpoczęcie Egzaminu z języka polskiego  

sala nr 1 – uczniowie wszystkich klas trzecich 

-17 

Przewodniczący ZN  

 

6. 12.30 Zakończenie egzaminu z języka polskiego  Przewodniczący ZN  

 

 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA 24 KWIETNIA 2014 

( Podczas całego dnia egzaminów obowiązują procedury zawarte w pkt V 

Instrukcji)  

Lp. Godzina Egzamin gimnazjalny Odpowiedzialny 

 

1. 9.00 Rozpoczęcie Egzaminu z zakresu przedmiotów  

przyrodniczych : biologia, chemia, fizyka, geografia  

Sala nr 1 (AULA)– uczniowie wszystkich klas  

trzecich- 17 

Przewodniczący ZN 

2. 10.00 Zakończenie Egzamin z przedmiotów przyrodniczych  Przewodniczący ZN 

3. 10.00-10.45 Przerwa śniadaniowa  Wychowawcy klas  



 

- uczniowie opuszczają Salę egzaminacyjną nr 1  

i przechodzą do swoich pracowni lekcyjnych , gdzie  

odpoczywają, posilają się  

trzecich  

ZN  

 

4. 10.45 Uczniowie ustawiają się przed salą nr1, kolejno 

klasami, wchodzą do Sali pojedynczo według 

kolejności na liście, ponownie losują numer stolika,  

zajmują miejsca i oczekują na kolejną część egzaminu  

Wychowawcy klas  

trzecich  

Przewodniczący ZN 

5. 11.00 Rozpoczęcie Egzaminu z zakresu matematyki  

sala nr 1 – uczniowie wszystkich klas trzecich  

Przewodniczący ZN 

6. 12.30 Zakończenie egzaminu z matematyki  Przewodniczący ZN 

 

CZĘŚĆ JĘZYKOWA 25 KWIETNIA 2014 

( Podczas całego dnia egzaminów obowiązują procedury zawarte w pkt. V 

Instrukcji)  

Lp. Godzina Egzamin gimnazjalny 

 

Odpowiedzialny 

1. 9.00 Rozpoczęcie Egzaminu na poziomie podstawowym  

z języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole jako 

przedmiot obowiązkowy  

– uczniowie klas trzecich piszący egzamin z języka 

angielskiego – 11 (SALA NR 1 – AULA) 

- uczniowie klas trzecich piszący egzamin z języka 

rosyjskiego – 6 (SALA NR 2) 

Przewodniczący ZN 

2. 10.00 Zakończenie Egzamin z języka obcego nowożytnego  

( poziom podstawowy)  

Przewodniczący ZN 

3. 10.00-10.45 Przerwa śniadaniowa - uczniowie opuszczają Salę  

egzaminacyjną nr 1 i nr 2 i przechodzą do swoich  

Wychowawcy klas  

trzecich  



 

pracowni lekcyjnych , gdzie odpoczywają, posilają się  ZN  

4. 10.45 Uczniowie ustawiają się przed salą nr1, kolejno wchodzą 

do Sali pojedynczo według kolejności na liście, ponownie 

losują numer stolika, zajmują miejsca i oczekują na kolejną 

część egzaminu  

Wychowawcy klas  

trzecich  

Przewodniczący ZN 

5. 11.00 Rozpoczęcie Egzaminu na poziomie rozszerzonym  

z języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole jako 

przedmiot obowiązkowy sala nr 1 ( AULA)                             

– uczniowie klas trzecich zdający język angielski- 11  

uczniowie z dysleksją ( wydłużenie czasu pracy o 30 min.)  

 

6. 12.00 Zakończenie egzaminu z języka obcego nowożytnego                  

( poziom rozszerzony)  

Przewodniczący ZN  

 

 

 

 

 

 

 


