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Nowości w prawie oświatowym
Weszły w życie

Wchodzą w życie

16 kwietnia
Technologie informacyjno-komunikacyjne

Dopuszczanie do użytku programów i podręczników

20 kwietnia
Świadectwa dla szkół artystycznych
30 kwietnia
SIO
4 maja
Kwalifikacje nauczycieli
8 maja
Kwalifikacje nauczycieli religii
15 maja
Nagroda roczna
11 czerwca
Ustawa o bibliotekach – tekst jednolity

e
Weszły w życi

Wchodzą w
życie

1 września
Tożsamość narodowa, etniczna i językowa

y
Projekt

Komun
i

katy M

owani1e1/2012
Podsum
20
olnego

Ważniejsze nowości w roku szkolnym 2011/2012

EN

Dopuszczanie do użytku programów i podręczników
(§ 5 – program nauczania dla zawodu; § 7 – podręcznik
do kształcenia w zawodzie)

Komunikaty MEN

roku szk

Wydawanie świadectw
Nowe wzory świadectw w wersjach dwujęzycznych

Projekty
Kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą

Podsumowanie roku szkolnego 2011/2012

6 lipca
Pomoc finansowa uczniom na zakup podręczników

Etyka w szkołach
Religia w szkołach

Dotacje do podręczników szkolnych

Przedszkola w wakacje – bezpłatne

Podstawa programowa historia i społeczeństwo

Dowóz sześciolatków do przedszkoli
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Podstawy prawne dotyczące egzaminów zewnętrznych
Ustawy
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.
2572, z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r.
nr 196, poz. 1631, z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 673, z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr
101, poz. 926, z późn. zm.).
Rozporządzenia
• 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, z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 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 Naro- Na podstawie przepisów prawa oświatowedowej z dnia 17 listopada 2010 r. w spra- go dyrektor Centralnej Komisji Egzaminawie warunków organizowania kształcenia, cyjnej wydaje komunikaty w sprawie:
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedosto- • informatorów o sprawdzianie i egzamisowanych społecznie w przedszkolach,
nach z poszczególnych przedmiotów/
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych
zawodów;
lub integracyjnych (Dz.U. nr 228, poz. • terminów przeprowadzania sprawdzianu
1490);
i egzaminów;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro- • 
sposobów dostosowania warunków
dowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprai form przeprowadzania sprawdzianu/
wie warunków organizowania kształcenia,
egzaminów do potrzeb uczniów/absolwychowania i opieki dla dzieci i młowentów ze specjalnymi potrzebami edudzieży niepełnosprawnych oraz niedokacyjnymi, w tym niepełnosprawnych,
stosowanych społecznie w specjalnych
niedostosowanych społecznie oraz zagroprzedszkolach, szkołach i oddziałach oraz
żonych niedostosowaniem społecznym;
w ośrodkach (Dz.U. nr 228, poz. 1489);
• 
listy środowisk komputerowych, pro• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narogramów użytkowych oraz języków prodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie
gramowania (dla zdających egzamin
świadectw, dyplomów państwowych i inmaturalny z informatyki);
nych druków szkolnych (Dz.U. nr 97, poz. • wykazu olimpiad przedmiotowych zwal624 z późn. zm.);
niających z egzaminu maturalnego z da•
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28
nego przedmiotu;
maja 1996 r. w sprawie przygotowania • wykazu turniejów i olimpiad tematyczzawodowego młodocianych i ich wynanych dotyczących egzaminu potwierdzagradzania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz.278
jącego kwalifikacje w zawodzie;
z późniejszymi zmianami);
• materiałów i przyborów pomocniczych
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narow przypadku egzaminu maturalnego,
dowej z dnia 18 września 2007 r. w spraegzaminów eksternistycznych, egzaminu
wie egzaminów eksternistycznych.
zawodowego;
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• t erminu

poprawkowego egzaminu maturalnego;
• h armonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym terminu zakończenia części ustnej egzaminu maturalnego;
• harmonogramu i miejsca przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminów w terminie
dodatkowym;
• 
terminu przekazania wyników części
pisemnej egzaminu maturalnego oraz

świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
we współpracy z okręgowymi komisjami
egzaminacyjnymi opracowuje Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu/egzaminów obowiązujące w danym roku
szkolnym. Procedury to dokumenty opisujące organizację przeprowadzania sprawdzia-

nu/egzaminów, precyzujące informacje dla
zdających oraz zakres zadań i odpowiedzialności dyrektora szkoły, zespołów nauczycieli
przeprowadzających sprawdzian/egzaminy.
Procedury są publikowane na stronie internetowej CKE.
Więcej informacji na temat oceniania zewnętrznego na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
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