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Uwagi
Komisji ds. Ksztalcenia
Konferencji Rektor6w Akademickich Szk6l Polskich
dotyczqce projektu rozporzqdzenia Ministra Edukacji i Nauki
w sprawie egzaminu maturalnego
(projekt rozporzqdzenia z dnia 27 pa2dziernika 2020 r.)

Potrzeba wydania nowego rozporzqdzenia w sprawie egzaminu maturalnego wynika ze zmian

dokonanych

w innych aktach prawnych

regulujqcych funkcjonowanie systemu oSwiaty

i

systemu szkolnictwa wyzszego.
Proponowane zmiany obecnie obowiqzujqcych regulacji dotyczacych egzaminu maturalnego
nale2y - w og6lnoSci - ocenid pozytywnie.
Komisja zwraca uwage na nastgpujqce przepisy:
$ 8 ust.

1

Obseruvatorami egzaminu maturalnego mogq m.in. by6 delegowani pzedstawiciele uczelni.
Wypada wyrazi6 nadzieje, 2e - bgdqce dobrq praktykq - zapraszanie przedstawicieli uczelni
na egzaminy stanie sig jeszcze bardziej powszechne.

$6ust.2i$25ust.2

z planowanq (w ustawie o zmianie ustawy - Karta
Nauczyciela oraz niekt6rych innych ustaw) regulacjq umo2liwiajqcq ogloszenie pzez
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej listy jawnych zadai egzaminacyjnych do czqsci
ustnej egzaminu maturalnego z jqzyka polskiego, jgzyka mniejszo6ci narodowej, jgzyka
mniejszoSci etnicznej ijgzyka regionalnego, wydajq siQ racjonalne, zwlaszcza w zwiqzku ze
zwigkszeniem liczby zestawdw zadai egzaminacyjnych do czesci ustnej egzaminu
maturalnego z jezyka polskiego do co najmniej 200.
Proponowane przepisy zwiqzane

$ 24 ust. 2

Wprawdzie rczporzqdzenie ma dotyczy6 egzamin6w przeprowadzanych nie wczeSniej niZ w

roku 2022 r., .jednakze obecne doswiadczenia zwiqzane

z

COVID-19 nakazujq duzq

ostroznoSc w dopuszczaniu os6b chorych do zdawania egzaminow ustnych.

