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Warszawa, 19 maja 2022 r.

Państwo
Przewodniczący zespołów egzaminacyjnych
w szkołach, w których przeprowadzany jest
egzamin ósmoklasisty w 2022 r.

Szanowni Państwo,
podczas ubiegłorocznej sesji egzaminu ósmoklasisty zdarzały się przypadki wydania
uczniom niewłaściwego arkusza egzaminacyjnego, tj. arkusza w niewłaściwej formie
(„standardowego” [100] zamiast dostosowanego do potrzeb ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi albo odwrotnie). W związku z powyższym zwracam się do
Państwa z uprzejmą prośbą o szczególną ostrożność i uwagę podczas
przekazywania arkuszy egzaminacyjnych przewodniczącym zespołów
nadzorujących. Uprzejmie proszę, aby – przed przekazaniem arkuszy do sal
egzaminacyjnych – przewodniczący ZN sprawdzili w Państwa obecności, czy
otrzymali arkusze egzaminacyjne we właściwej formie lub formach.
Warto zwrócić uwagę przewodniczących zespołów nadzorujących, że na stronie
tytułowej każdego arkusza znajdują się:
1) w polu w środkowej części strony tytułowej:
a) nazwa przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin
b) data oraz godzina przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie
z harmonogramem
c) czas pracy z arkuszem egzaminacyjnym

2) pod kodem kreskowym w prawym dolnym rogu – symbol arkusza, zawierający
informację o formie arkusza – trzycyfrowa liczba wydrukowana czcionką
w większym rozmiarze.

Bardzo proszę, aby każdorazowo sprawdzali Państwo – zarówno przewodniczący
zespołów egzaminacyjnych lub Państwa zastępcy oraz przewodniczący zespołów
nadzorujących – czy arkusze, które będą rozdawane uczniom, są właściwe.
Proponuję w pierwszej kolejności rozdać arkusze uczniom, którzy rozwiązują zadania
w arkuszach w dostosowanej formie.
Uprzejmie proszę również o zwrócenie uwagi uczniów oraz wszystkich członków
zespołów nadzorujących na fakt, że na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić –
zarówno uczniom, jak i członkom zespołu nadzorującego – żadnego urządzenia
telekomunikacyjnego, w tym telefonu komórkowego lub smartwatcha.
W przypadku zdającego wniesienie takiego urządzenia na salę egzaminacyjną
skutkuje unieważnieniem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
Chciałbym zwrócić uwagę Państwa Przewodniczących, że w przypadku
wystąpienia nieprawidłowości w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty
może wystąpić konieczność unieważnienia tego egzaminu albo pojedynczym
zdającym, albo grupie zdających, np. z danej sali egzaminacyjnej – zgodnie
z przepisami określonymi w art. 9e ust. 3 lub 44zzy ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.). Informacja
o zaistnieniu nieprawidłowości będzie przekazywana do organu nadzorującego oraz
organu prowadzącego.
Szanowni Państwo,
zarówno ja, jak i dyrektorzy wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych,
doceniamy starania, jakich zdecydowana większość z Państwa dokłada, aby
egzamin przebiegał spokojnie, za co bardzo Państwu dziękujemy. Jestem
przekonany, że Państwu Przewodniczącym – jako najbliższym współpracownikom
instytucji tworzących system egzaminów zewnętrznych – tak samo jak nam zależy na
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tym, aby egzamin przebiegał w sposób zgodny z przepisami prawa. Bez wątpienia
szczególna staranność i zdwojona czujność przy wydawaniu arkuszy
egzaminacyjnych pozwoli nam wszystkim uniknąć niepotrzebnych stresujących
sytuacji, które nie służą nam, ale przede wszystkim – nie służą zdającym.
Raz jeszcze uprzejmie wszystkich Państwa proszę o ostrożność i czujność
w omawianej sprawie oraz przekazanie mojej prośby wszystkim członkom zespołów
nadzorujących.
Przypominam również, że – zgodnie z pismem WAG.50.1.10.2022.MS, które
otrzymali Państwo za pośrednictwem SIOEO – mogą wystąpić utrudnienia
w organizacji egzaminu ósmoklasisty ze względu na e-maile zawierające informację
o podłożeniu na terenie szkoły ładunku wybuchowego. Bardzo proszę, aby
w przypadku otrzymania takiej informacji, nawiązać kontakt z wyznaczonym
przedstawicielem policji. Takie działanie może wykluczyć konieczność
przeprowadzenia niepotrzebnej ewakuacji i umożliwi Państwu spokojne
przeprowadzenie egzaminu.

Załączam wyrazy szacunku

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Do wiadomości:
Pan dr hab. Przemysław CZARNEK, Minister Edukacji i Nauki
Pan Dariusz PIONTKOWSKI, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Pan Tomasz RZYMKOWSKI, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Pan Jacek BANAŚ, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego MEiN
Państwo Kuratorzy Oświaty – wszyscy
Państwo Dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych – wszyscy
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