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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, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany: 

1) w § 30 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) uzyskane przed rozpocz´ciem nauki w szkole
Êwiadectwo uzyskania tytu∏u zawodowego
(lub Êwiadectwo równorz´dne), wydane po
zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub Êwia-
dectwo czeladnika albo dyplom mistrza —
w zawodzie, w którym si´ kszta∏ci,”;

2) w § 115 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczeƒ (s∏uchacz) lub absolwent, który zamie-
rza przystàpiç do egzaminu zawodowego,
sk∏ada pisemnà deklaracj´ dotyczàcà przystà-
pienia do egzaminu zawodowego odpowied-
nio w zawodzie, w którym si´ kszta∏ci, lub
w zawodzie, w którym ukoƒczone zosta∏o
kszta∏cenie.”;

3) w § 121 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Na karcie odpowiedzi zdajàcy wpisuje dat´
urodzenia, symbol cyfrowy zawodu i oznacze-
nie wersji arkusza egzaminacyjnego oraz za-
mieszcza numer ewidencyjny PESEL. Zdajàcy
nie podpisuje karty odpowiedzi.”;

4) w § 124 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zakoƒczeniu etapu pisemnego egzaminu za-
wodowego osoby wchodzàce w sk∏ad zespo∏u

nadzorujàcego zbierajà od zdajàcych wype∏-
nione karty odpowiedzi i sprawdzajà, w obec-
noÊci tych zdajàcych, poprawnoÊç wpisania na
karcie odpowiedzi daty urodzenia, symbolu cy-
frowego zawodu i oznaczenia wersji arkusza
egzaminacyjnego oraz poprawnoÊç zamiesz-
czenia numeru ewidencyjnego PESEL.”;

5) w § 126 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Upowa˝nienia udziela si´ na wniosek szko∏y,
placówki lub pracodawcy z∏o˝ony nie póêniej
ni˝ na 7 miesi´cy przed terminem egzaminu
zawodowego.”;

6) po § 126 dodaje si´ § 126a w brzmieniu:

„§ 126a. 1. Do etapu praktycznego egzaminu za-
wodowego zdajàcy przyst´puje
w szkole, którà ukoƒczy∏, lub u praco-
dawcy, u którego odbywa∏ praktycznà
nauk´ zawodu.

2. W uzasadnionych przypadkach dyrek-
tor komisji okr´gowej wskazuje innà
szko∏´ albo placówk´, w której zdajàcy
przyst´puje do etapu praktycznego eg-
zaminu zawodowego.”;

7) w § 129:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W sk∏ad zespo∏u nadzorujàcego etap prak-
tyczny dla absolwentów, którzy wykonujà
zadanie egzaminacyjne, o którym mowa
w § 132 ust. 3 pkt 1, wchodzà:

1) nauczyciel zaj´ç edukacyjnych z zakresu
kszta∏cenia zawodowego — jako prze-
wodniczàcy;

2) co najmniej dwóch nauczycieli — jako
cz∏onkowie.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W sk∏ad zespo∏u nadzorujàcego etap prak-
tyczny dla absolwentów, którzy wykonujà
zadanie egzaminacyjne, o którym mowa
w § 132 ust. 3 pkt 2, wchodzà:

1) nauczyciel zaj´ç edukacyjnych z zakresu
kszta∏cenia zawodowego w zawodzie
obj´tym egzaminem — jako przewodni-
czàcy;

2) co najmniej dwóch nauczycieli — jako
cz∏onkowie.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W sk∏ad zespo∏u nadzorujàcego etap prak-
tyczny nie mogà wchodziç nauczyciele zaj´ç
edukacyjnych z zakresu kszta∏cenia zawodo-
wego, którzy prowadzili zaj´cia ze zdajàcymi
w ostatnim roku nauki.”;
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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, 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, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.

3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9
i Nr 178, poz. 1097 oraz z 2009 r. Nr 58, poz. 475.
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8) w § 130 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zdajàcy, o którym mowa w § 129 ust. 2, wpisu-

je na karcie pracy egzaminacyjnej i na karcie
oceny dat´ urodzenia oraz zamieszcza numer
ewidencyjny PESEL. Zdajàcy nie podpisuje ar-
kusza egzaminacyjnego, karty pracy egzami-
nacyjnej i karty oceny.”;

9) w § 134 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Po zakoƒczeniu etapu praktycznego egzaminu

zawodowego przeprowadzanego dla zdajà-
cych, o których mowa w § 129 ust. 2, cz∏onko-
wie zespo∏u nadzorujàcego etap praktyczny
zbierajà od zdajàcych prace egzaminacyjne
i karty oceny oraz sprawdzajà, w obecnoÊci
tych zdajàcych, poprawnoÊç wpisania daty
urodzenia oraz poprawnoÊç zamieszczenia nu-
meru ewidencyjnego PESEL. Przewodniczàcy
zespo∏u nadzorujàcego etap praktyczny lub
wskazany przez niego cz∏onek tego zespo∏u
pakuje prace egzaminacyjne wraz z kartami
oceny do zwrotnych kopert i zakleja je w obec-
noÊci osób wchodzàcych w sk∏ad zespo∏u nad-
zorujàcego etap praktyczny oraz przedstawi-
ciela zdajàcych, a nast´pnie przekazuje je kie-
rownikowi oÊrodka egzaminacyjnego. Kierow-
nik oÊrodka egzaminacyjnego przechowuje
i zabezpiecza koperty zawierajàce prace egza-
minacyjne wraz z kartami oceny, a nast´pnie
przekazuje je dyrektorowi komisji okr´gowej.”;

10) w § 140 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po up∏ywie 3 lat, liczàc od odpowiednio kwiet-
nia lub wrzeÊnia w roku, w którym osoba wy-
mieniona w ust. 1 przystàpi∏a do egzaminu za-
wodowego w terminie jego przeprowadzania,
okreÊlonym zgodnie z § 113 ust. 1 i 2, i nie uzy-
ska∏a z jednego etapu egzaminu zawodowego
wymaganej do zdania tego egzaminu liczby
punktów, osoba ta zdaje egzamin zawodowy
w pe∏nym zakresie.”; 

11) w § 142 ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Arkusze obserwacji, karty oceny i prace egza-
minacyjne komisja okr´gowa przechowuje
przez okres 6 miesi´cy.

6. Dokumentacj´ egzaminu zawodowego niewy-
mienionà w ust. 5 przechowuje si´ wed∏ug za-
sad okreÊlonych w przepisach w sprawie po-
st´powania z dokumentacjà, zasad jej klasyfi-
kowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu
przekazywania materia∏ów archiwalnych do
archiwów paƒstwowych.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall


