
 

1. Kalendarz dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjalnej – 

sesja 2012/2013 
Opracowano na podstawie: 

1. Rozporządzenia 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.). 

2. Procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej 

obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013. 

3. Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum obowiązujących  

w roku szkolnym 2012/2013. 

4. Komunikatu Dyrektora CKE z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i 

form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb 

uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 
 

 Termin Sprawa 
Podstawa 

prawna 
Komentarz 

 

do 

20.09.2012 

1. Złożenie deklaracji przez rodziców 

(prawnych opiekunów) uczniów 

przystępujących do sprawdzianu lub 

egzaminu gimnazjalnego w języku 

mniejszości narodowej  

2. Złożenie deklaracji przez rodziców 

(prawnych opiekunów) uczniów 

deklaracji o wyborze języka obcego do 

trzeciej części egzaminu (z jednego z 

języków obcych, którego uczyli się w 

szkole jako przedmiotu 

obowiązkowego)  

3. Złożenie deklaracji przez rodziców 

(prawnych opiekunów) uczniów o woli 

przystąpienia do części egzaminu z 

języka obcego na poziomie 

rozszerzonym, jeśli nie muszą 

przystępować do niego obowiązkowo. 

 

 

 

 

 

 

§ 35 

§ 36 

 

 

 

 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) składają 

deklaracje dyrektorowi szkoły. 

Procedury : 

1. 1. Sprawdzian  zał. nr  3, egzamin 

gimnazjalny zał. nr 4 

2.  

2. Egzamin gimnazjalny zał. nr 1a,  

3. Egzamin gimnazjalny zał. nr 1b,  

 

 
do 

30.09.2012 

Podanie rodzicom (prawnym 

opiekunom) uczniów lub słuchaczom 

informacji o możliwych dostosowaniach 

warunków i form sprawdzianu i 

egzaminu gimnazjalnego oraz wykazu 

dokumentów na podstawie, których to 

dostosowanie może nastąpić 

§ 37 

Komunikat dyrektora CKE z dnia 

31.08.2011  r. na stronie internetowej 

www.cke.edu.pl  

Procedury: 

Sprawdzian str.8 

Gimnazjum str. 10 

 

 

do 

30.09.2012 

Przekazanie do OKE danych o 

uczniach przystępujących do 

sprawdzianu lub egzaminu 

gimnazjalnego w języku 

mniejszości narodowej.  

§ 36 

Uczeń może zrezygnować z 

przystąpienia do egzaminu w języku 

mniejszości narodowej nie później niż 

do 25 stycznia 2013 r. 

OBIEG 01.10.2012 Otwarcie Edycji danych uczniów.  

Zaleca się wprowadzanie danych 

o uczniach przystępujących do 

sprawdzianu/egzaminu w Edycji danych 

uczniów w systemie OBIEG. Edycja 

danych uczniów  - PSZE na bieżąco 

weryfikuje popełnione błędy i informuje 

o uczniach 

 
październik 

2012 

Udział w konferencji szkoleniowej 

dyrektorów szkół podstawowych 

i gimnazjalnych. 

§ 40 
Harmonogram konferencji ogłoszony  

w komunikatach w systemie OBIEG  



 

do 15.10.2012 

Ostateczny termin złożenia opinii 

poradni psychologiczno-

pedagogicznej.   

§ 37 

Udokumentowany wniosek przedkładają 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia 

albo słuchacze. W przypadkach  

losowych wniosek wraz z orzeczeniem 

lub zaświadczeniem należy przedstawić 

niezwłocznie po jego otrzymaniu. 

OBIEG do 30.10 2012 

Dyrektor szkoły podstawowej i 

gimnazjum dla dorosłych, w której 

nauka kończy się w semestrze 

jesiennym, zgłasza zdających do 

okręgowej komisji egzaminacyjnej 

§ 41 

Zaleca się wykorzystanie Edycji danych 

uczniów w systemie OBIEG. 

 

 do 30.10.2012 

Wskazanie przez radę pedagogiczną 

sposobów dostosowania warunków 

przeprowadzenia sprawdzianu i 

egzaminu gimnazjalnego do potrzeb 

uprawnionych uczniów.  

Zebranie od rodziców  (prawnych 

opiekunów) uczniów lub od 

słuchaczy oświadczeń o akceptacji 

lub rezygnacji ze wskazanych 

warunków i form dostosowań 

 

Wypełnienie załącznika nr 11 (procedury 

sprawdzianu), załącznika nr 12 

(procedury egzaminu gimnazjalnego) 

 

Podpisane przez rodziców (prawnych 

opiekunów) uczniów lub słuchaczy 

Informacje o sposobach dostosowań 

pozostają w dokumentacji szkoły 

OBIEG do 31.10.2012 

Przekazanie drogą elektroniczną 

wykazu uczniów przystępujących 

do sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego. 

§ 41 

Zaleca się wykorzystanie Edycji danych 

uczniów w systemie OBIEG. 

 

OBIEG do 30.11.2012 

Zebranie przez dyrektorów od 

uczniów, słuchaczy i rodziców 

potwierdzeń prawidłowości danych 

przekazanych do OKE. 

 

Zaleca się wykorzystanie wydruków 

z systemu OBIEG. Potwierdzenia 

prawidłowości danych powinny być 

przechowywane w dokumentacji szkoły. 

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do 

sprawdzenia poprawności wszystkich 

danych. Procedury  

OBIEG 
od 31.10.2012 do 

15.01.2013 

Korekta wykazu uczniów 

przystępujących do sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego. 

 

Możliwość korygowania przesłanych 

danych osobowych uczniów oraz 

dodawania i usuwania uczniów 

(np. z powodu zmiany szkoły) w Edycji 

danych uczniów w systemie OBIEG. 

 do 30.11.2012 

Zamówienie w OKE zadań 

nagranych na płycie CD w formie 

plików pdf dla uprawnionych 

zdających oraz płyt CD do 

zestawów zadań z języka obcego 

nowożytnego z wydłużonymi 

przerwami dla uprawnionych 

zdających. 

Przesłanie do OKE pisemnej 

informacji o sposobach dostosowań 

dla uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego z uwagi na 

niepełnosprawności sprzężone 

§ 37 

Komunikat dyrektora CKE 

 z 31 sierpnia 2012 w sprawie sposobu 

dostosowania warunków i form 

przeprowadzania  sprawdzianu i 

egzaminu gimnazjalnego  

 15.01.2013 
Termin sprawdzianu w szkołach 

dla dorosłych. 
§ 33 Termin ustalony przez dyrektora CKE. 

 15.01.2013 

Termin egzaminu gimnazjalnego 

w części humanistycznej w szkołach 

dla dorosłych. 

§ 33 Termin ustalony przez dyrektora CKE. 

 16.01.2013 

Termin egzaminu gimnazjalnego 

w części matematyczno-

przyrodniczej w szkołach dla 

dorosłych. 

§ 33 Termin ustalony przez dyrektora CKE. 

 do 16.01.2013 

Zamówienie arkuszy dla nauczycieli 

wspomagających w czytaniu i 

pisaniu. 

 
Procedury. 

 



 17.01.2013 

Termin egzaminu gimnazjalnego 

z zakresu języka obcego 

nowożytnego w szkołach dla 

dorosłych. 

§ 33 Termin ustalony przez dyrektora CKE. 

 do 04.02.2013 

Powołanie zastępcy 

przewodniczącego szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego do 

przeprowadzenia sprawdzianu. 

§ 40 

Przewodniczący może powołać zastępcę 

spośród nauczycieli zatrudnionych 

w danej szkole. Druk powołania 

pozostaje w dokumentacji szkoły.  

Procedury (zał. nr 4) 

 do 23.02.2013 

Powołanie zastępcy 

przewodniczącego szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego do 

przeprowadzenia egzaminu 

gimnazjalnego. 

§ 40 

Przewodniczący może powołać zastępcę 

spośród nauczycieli zatrudnionych w 

danej szkole. Druk powołania pozostaje 

w dokumentacji szkoły.  

Procedury (zał. nr 5) 

 do 04.03.2013 

Powołanie i przeszkolenie członków 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

do przeprowadzenia sprawdzianu. 

§ 41 

Druk powołania pozostaje w 

dokumentacji szkoły. 

Procedury (zał. nr 5) 

 

 do 23.03.2013 

Powołanie i przeszkolenie członków 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

do przeprowadzenia egz. 

gimnazjalnego. 

§ 41 

Druk powołania pozostaje w 

dokumentacji szkoły.  

Procedury (zał. nr 6) 

 do 03.04.2013 

Prezentacja uczniom i rodzicom 

Informacji dla ucznia dotyczącej 

przebiegu sprawdzianu. Zapoznanie 

uczniów z techniką pracy z 

arkuszem egzaminacyjnym. 

Zapoznanie uczniów z organizacją 

sprawdzianu w szkole. 

§ 44 

Informacja dla ucznia dotycząca 

przebiegu sprawdzianu/egzaminu. 

Procedury  

 04.04.2013 
Termin przeprowadzenia 

sprawdzianu. 
§ 33 Termin ustalony przez dyrektora CKE. 

OBIEG 

do  

03.04.2013 (SP)  

22.04.2013 (G) 

Odbiór zaświadczeń laureatów i 

finalistów olimpiad i zaświadczeń 

laureatów konkursów 

przedmiotowych oraz stwierdzenie 

uprawnień do zwolnienia ze 

sprawdzianu/egzaminu 

gimnazjalnego. 

§ 39 

Informację należy niezwłocznie 

zamieścić w Edycji danych uczniów w 

systemie OBIEG. 

 do 22.04.2013 

Prezentacja uczniom i rodzicom 

Informacji dla ucznia dotyczącej 

przebiegu egzaminu. Zapoznanie 

uczniów z techniką pracy z 

arkuszem egzaminacyjnym. 

Zapoznanie uczniów z organizacją 

egzaminu w szkole. 

§ 41 

Informacja dla ucznia dotycząca 

przebiegu sprawdzianu/egzaminu. 

Procedury 

 23.04.2013 

Termin przeprowadzenia 

egzaminu gimnazjalnego w części 

humanistycznej. 

§ 33 Termin ustalony przez dyrektora CKE. 

 24.04.2013 

Termin przeprowadzenia 

egzaminu gimnazjalnego w części 

matematyczno-przyrodniczej. 

§ 33 Termin ustalony przez dyrektora CKE. 

 25.04.2013 

Termin przeprowadzenia 

egzaminu gimnazjalnego 

z zakresu języka obcego 

nowożytnego. 

§ 33 Termin ustalony przez dyrektora CKE. 

 06.2013 Ogłoszenie wyników sprawdzianu. § 51 Termin ustalony przez dyrektora CKE. 

 03.06.2013 

Dodatkowy termin przeprowadzenia 

egzaminu gimnazjalnego w części 

humanistycznej. 

§ 49 

Nie dokonuje się odrębnych zgłoszeń 

uczniów do terminu dodatkowego. 

Termin ustalony przez dyrektora CKE.  

 04.06.2013 
Dodatkowy termin przeprowadzenia 

sprawdzianu. 
§ 49 

Nie dokonuje się odrębnych  zgłoszeń 

uczniów do terminu dodatkowego. 



Termin ustalony przez dyrektora CKE. 

 04.06.2013 

Dodatkowy termin przeprowadzenia 

egzaminu gimnazjalnego w części 

matematyczno-przyrodniczej. 

§ 49 

Nie dokonuje się odrębnych zgłoszeń 

uczniów do terminu dodatkowego. 

Termin ustalony przez dyrektora CKE. 

 05.06.2013 

Dodatkowy termin przeprowadzenia 

egzaminu gimnazjalnego z zakresu 

języka obcego nowożytnego. 

§ 49 

Nie dokonuje się odrębnych zgłoszeń 

uczniów do terminu dodatkowego. 

Termin ustalony przez dyrektora CKE. 

 06.2013 
Ogłoszenie wyników egz. 

gimnazjalnego 
§ 51 Termin ustalony przez dyrektora CKE. 

 do 21.06.2013 

Przekazanie zaświadczeń o 

szczegółowych wynikach 

sprawdzianu lub egzaminu 

gimnazjalnego. 

§ 51 

Termin ustalony przez dyrektora CKE. 

Szczegóły przekazania zaświadczeń 

będą podane na stronie OKE. 

 

 


