
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzia-
nów i egzaminów w szko∏ach publicznych (Dz. U.
Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906) po § 153 dodaje si´
§ 153a w brzmieniu:

„§ 153a. 1. W roku szkolnym 2007/2008 absolwenci
trzyletnich techników i szkó∏ równorz´d-
nych dla m∏odzie˝y na podbudowie szko-
∏y zasadniczej mogà przystàpiç do egza-

minu dojrza∏oÊci, przeprowadzanego na
warunkach i w sposób okreÊlony w za-
∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, chyba ˝e
zg∏oszà ch´ç przystàpienia do egzaminu
maturalnego.

2. Absolwenci ponadpodstawowych szkó∏
Êrednich dla m∏odzie˝y, którzy przystàpili
do egzaminu dojrza∏oÊci w terminie okreÊ-
lonym w ust. 1 albo w terminach okreÊ-
lonych w § 140 ust. 2 i 3 rozporzàdzenia,
o którym mowa w § 155, zachowujà
uprawnienia wynikajàce z § 33 ust. 1—4
za∏àcznika nr 1 do niniejszego rozporzà-
dzenia.”.

§ 2. W sesji zimowej w roku szkolnym 2007/2008
absolwenci trzyletnich techników i szkó∏ równorz´d-
nych dla m∏odzie˝y na podbudowie szko∏y zasadni-
czej, którzy zamierzajà przystàpiç do egzaminu dojrza-
∏oÊci, przeprowadzanego na warunkach i w sposób
okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia wymie-
nionego w § 1 niniejszego rozporzàdzenia, deklarujà
wybór przedmiotów zdawanych w cz´Êci pisemnej
i cz´Êci ustnej w terminie do dnia 14 stycznia 2008 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 7 stycznia 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych

———————
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292.


