UZASADNIENIE
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44zzza ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm), zwanej dalej
„ustawą”. Zgodnie z art. 44zzza ustawy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.
Konieczność wydania nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty wynika ze
zmiany upoważnienia ustawowego zawartego w art. 44zzza ustawy, a także innych zmian
dotyczących egzaminu ósmoklasisty wprowadzonych ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116).
W przepisach projektowanego rozporządzenia zachowana została większość dotychczasowych
regulacji przewidzianych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia
2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361). Natomiast w związku z wprowadzonymi zmianami
ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw, polegającymi na rezygnacji z przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z czwartego
przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka,
geografia lub historia w projekcie rozporządzenia przewidziano odpowiednie zmiany w tym
zakresie, tj.:
1) zmieniono przepis dotyczący wykazu uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty
(przygotowywanego przez dyrektora szkoły) polegający na:
a) zawężeniu informacji do uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu
ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości
etnicznej lub języku regionalnym uczniach (§ 11 ust. 1 pkt 3 projektu rozporządzenia),
b) skreśleniu informacji o przedmiotach do wyboru, z których uczniowie przystąpią do
egzaminu ósmoklasisty (§ 11 ust. 1 projektu rozporządzenia);
2) zmieniono przepis dotyczący niezwłocznego informowania dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej (w przypadku, gdy informacja o zmianach w wykazie uczniów
przystępujących do egzaminu ósmoklasisty została już przekazana do dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej) w zakresie dotyczącym nieuwzględniania w ww. informacji

(przekazywanej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) o zmianie przedmiotu do
wyboru (§ 12);
3) zmieniono przepis stanowiący o dniach, w których jest przeprowadzany egzamin
ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów poprzez wykreślenie regulacji dotyczących
egzaminu z przedmiotu do wyboru i czasu trwania tego egzaminu, przy czym bez zmian
pozostaje kolejność przeprowadzania pozostałych trzech egzaminów z: języka polskiego,
matematyki i języka obcego (§ 19 projektu rozporządzenia);
4) usunięto rozwiązania stanowiące o obowiązku uwzględniania informacji o egzaminie
ósmoklasisty z przedmiotów do wyboru w wykazie uczniów i protokole przebiegu
egzaminu ósmoklasisty, sporządzanych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, a
także w protokole zbiorczym przygotowywanym przez przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego (§ 25 projektu rozporządzenia).
W projekcie rozporządzenia wprowadzono również dodatkową zmianę dotyczącą ogłaszania:
1) komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
2) komunikatu w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać
w trakcie egzaminu ósmoklasisty;
3) komunikatu w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
4) informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
Przyjęto, że wszystkie ww. komunikaty i informacja będą ogłaszane w jednym terminie, tj. nie
później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest
przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. Dotychczas niektóre komunikaty (np. w sprawie
materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać w trakcie egzaminu
ósmoklasisty, czy też w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty) oraz informacja o sposobie i organizacji
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  były ogłaszane do dnia 10 września roku szkolnego,
w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. Po wprowadzeniu ww. zmiany
dotyczącej egzaminu ósmoklasisty  wszelkie komunikaty i informacje dotyczące wszystkich
egzaminów przeprowadzanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną będą ogłaszane w
jednym terminie, tj. do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym
jest przeprowadzany egzamin.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Pilne wejście w życie niniejszego rozporządzenia jest niezbędne ze względu na podmioty
organizujące egzaminy ósmoklasisty, tj. Centralną Komisję Egzaminacyjną i okręgowe komisje
egzaminacyjne oraz dyrektorów szkół, a także nauczycieli przygotowujących uczniów do
egzaminu ósmoklasisty. Ponadto jest to korzystne dla uczniów przygotowujących się do
egzaminu ósmoklasisty.
Projekt rozporządzenia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces
Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października
2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2014 r. poz. 597) i w
związku z tym nie podlega notyfikacji.
Przedmiot rozporządzenia nie jest objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.).
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku
do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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