Opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na podstawie: DzU z
2004 r. nr 199, poz.2046 oraz z 2005 r. nr 74, poz. 649, nr 108, poz. 905 i nr
218, poz. 1840)
PARAGRAFY DOT. SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIE
Kolorem fioletowym zaznaczono zmiany wprowadzone rozporządzeniem z dnia 24.10.2005r.
(DzU z 2004 r. nr 199),jeżeli przy tekście nie ma daty oznacza to, że zmiany już obowiązują.
Kolorem czerwonym zaznaczono terminy obowiązywania poszczególnych ustaleń.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)
z dnia 7 września 2004 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty
(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 6.
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust.
2 i 3.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie
tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z
zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
§ 9.
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na
podstawie opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których
mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką
dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2.
Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie
szkoły.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może
nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony”.
§ 34.
1. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają
prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i
formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia (słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej
poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust.
3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania
dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię
psychologiczno –
pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca
września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny,
z tym że:

1) w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do sprawdzianu - nie
wcześniej niż
po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej;
2) w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu
gimnazjalnego - nie
wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.
4. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo
słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października
roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin
gimnazjalny.
5. Uczniowie (słuchacze) chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie
zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich
ze względu na ich stan zdrowia.
6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub
egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy), o których mowa w
ust. 1 i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o
którym mowa w § 37 ust. 1.
§ 39.
1. Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa
120 minut, z
zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dla uczniów (słuchaczy), o których mowa w § 34 ust. 1 i 5, czas trwania
sprawdzianu lub
egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:
1) 30 minut - w przypadku sprawdzianu;
2) 60 minut - każda część egzaminu gimnazjalnego.

§ 55.
1. Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo
przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do
indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, na podstawie opinii publicznej
poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo
niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej,

spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. W przypadku absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania
egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych absolwenta może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż
do końca września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, i nie wcześniej
niż na 2 4
(obowiązuje od 1 września 2006 r.) lata przed terminem egzaminu maturalnego
4. Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w
terminie do dnia 15
października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin
maturalny.
5. W przypadku absolwentów szkół funkcjonujących przy zakładach karnych
lub aresztach
śledczych opinię, o której mowa w ust. 1, może wydać psycholog zatrudniony w
zakładzie
karnym lub areszcie śledczym.
6. Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o
stanie zdrowia,
wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w
warunkach i formie
odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
7. Dla absolwentów, o których mowa w ust. 1 i 6, nie przygotowuje się
odrębnych zestawów zadań egzaminacyjnych.
7a. Absolwenci, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy głębokość
zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny
arkusza egzaminacyjnego, mają prawo do korzystania w części pisemnej
egzaminu maturalnego z komputera lub maszyny do pisania.
7b. Szczegółowe kryteria oceniania arkuszy egzaminacyjnych, o których mowa
w § 95 ust. 1, uwzględniają indywidualne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne
absolwentów, o których mowa w ust. 1.
8. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie
dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do
potrzeb absolwentów, o których mowa w ust. 1 i 6, i podaje do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 12
miesięcy przed terminem egzaminu maturalnego.
9. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego
do potrzeb absolwentów, o których mowa w ust. 1 i 6, odpowiada

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 60
ust. 1.

