
Ramowy kalendarz egzaminacyjny dyrektora gimnazjum
w roku szkolnym 2014/2015

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, ze zm.).

2. Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujących w roku
szkolnym 2014/2015.

Termin Sprawa Podstawa
prawna Komentarz

do 01.09.2014 r. Zgłoszenie do OKE szkół, które po raz pierwszy
przeprowadzają egzamin gimnazjalny. § 32a.

Druk do pobrania na stronie głównej OKE
w Krakowie, w zakładce Zgłoszenie/usunięcie
szkoły/placówki/ pracodawcy.

09.2014 r. Udział w konferencji szkoleniowej dyrektorów
szkół podstawowych i gimnazjów. § 40 Harmonogram konferencji ogłoszony na stronie

internetowej www.oke.krakow.pl.

do 30.09.2014 r.

Złożenie deklaracji przez uczniów
przystępujących do egzaminu gimnazjalnego
w języku danej mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym
oraz pisemnej deklaracji o przystąpieniu do
trzeciej części egzaminu z jednego z języków
obcych, którego uczyli się w szkole jako
przedmiotu obowiązkowego oraz o woli
przystąpienia do części egzaminu na poziomie
rozszerzonym, jeśli nie muszą przystępować do
niego obowiązkowo.

§ 35
§ 36

Procedury

zał. nr 1a
zał. nr 1b
zał. nr 4

do 30.09.2014 r.

Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów)
uczniów lub słuchaczy z możliwymi
dostosowaniami warunków i form
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

§ 37
§ 38

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie
sposobu dostosowania warunków i form
przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu
gimnazjalnego.

Procedury

OBIEG 01.10.2014 r. Otwarcie Edycji danych uczniów.
Dane o uczniach przystępujących
do egzaminu gimnazjalnego należy wprowadzić
do Edycji danych uczniów w systemie OBIEG.

do 10.10.2014 r.

Przekazanie do OKE danych o uczniach,
przystępujących do egzaminu gimnazjalnego
w języku danej mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.
Wykaz powinien zawierać: dane osobowe ucznia,
informacje o specyficznych trudnościach
w uczeniu się, rodzaj arkusza egzaminacyjnego
oraz nazwę języka mniejszości lub języka
regionalnego.

§ 36

Uczeń może zrezygnować z przystąpienia do
egzaminu gimnazjalnego w języku danej
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej
lub w języku regionalnym nie później niż
do 21 stycznia 2015 r.

do 15.10.2014 r.

Ostateczny termin złożenia w szkole opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej, orzeczenia o potrzebie
indywidualnego nauczania lub kształcenia
specjalnego albo zaświadczenia lekarskiego
o chorobie przewlekłej ucznia (słuchacza).

§ 37

W przypadkach losowych dokumenty
uprawniające do dostosowania warunków lub
form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie)
mogą przedstawić w terminie późniejszym,
niezwłocznie po ich otrzymaniu.

OBIEG do 30.10.2014 r.

Zgłaszanie przez dyrektora gimnazjum dla
dorosłych, w którym nauka kończy się w
semestrze jesiennym, drogą elektroniczną wykazu
uczniów przystępujących do egzaminu
gimnazjalnego.

§ 41
Dane należy wprowadzić do Edycji danych
uczniów w systemie OBIEG.

Procedury



OBIEG do 31.10.2014 r.
Zgłaszanie przez dyrektora szkoły drogą
elektroniczną wykazu uczniów przystępujących
do egzaminu gimnazjalnego.

§ 41

Dane należy wprowadzić do Edycji danych
uczniów w systemie OBIEG .

Termin ustalony przez dyrektora OKE.

OBIEG od 01.11.2014 r.
do 31.12.2014 r.

Możliwość korekty wprowadzonych  danych
uczniów. Dyrektor szkoły samodzielnie dokonuje
niezbędnych zmian danych, wprowadzonych
wcześniej do systemu OBIEG.

Przez Edycję danych uczniów w systemie
OBIEG dokonuje się zmian:
danych osobowych, rodzaju arkusza, typu
dostosowań, zgłoszonego wcześniej języka
obcego, przydziału uczniów do sal.

Biuletyn informacyjny OKE OBIEG

do 14.11.2014 r.

Przekazanie na piśmie do OKE przez dyrektora
szkoły informacji o szczególnych przypadkach
dostosowań warunków przeprowadzenia
egzaminu gimnazjalnego.

W przypadkach losowych zaistniałych
po 14.11.2014 r. należy podejmować działania
niezwłocznie po otrzymaniu stosownych
dokumentów od rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia lub słuchacza.

Wniosek o dodatkowe dostosowanie/
zamówienie składany w systemie OBIEG.

do 24.11.2014 r.

Poinformowanie na piśmie słuchacza lub
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
o dostosowaniu warunków i form
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do
jego dysfunkcji.

§ 37 Procedury zał. nr 13

do 28.11.2014 r.

Zebranie oświadczeń od uczniów lub rodziców
(prawnych opiekunów) o skorzystaniu lub
rezygnacji z przyznanych słuchaczowi/uczniowi
dostosowań.

Procedury zał. nr 13

OBIEG do 30.11.2014 r.

Zebranie przez dyrektorów od uczniów, rodziców
(prawnych opiekunów), słuchaczy potwierdzeń
prawidłowości danych osobowych przekazanych
do OKE.

Należy wykorzystać wydruki z systemu
OBIEG. Potwierdzenia prawidłowości danych
powinny być przechowywane w dokumentacji
szkoły. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do
sprawdzenia poprawności wszystkich danych.

do 31.12.2014 r.

Zamówienie w porozumieniu z OKE zadań
nagranych na płycie CD w formie plików PDF
dla zdających korzystających z komputera oraz
płyt CD do zestawów zadań z języka obcego
nowożytnego z wydłużonymi przerwami.
Przekazanie na piśmie dyrektorowi OKE
informacji o liczbie poszczególnych rodzajów
arkuszy egzaminacyjnych oraz  arkuszach
przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających.

§ 37

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie
sposobu dostosowania warunków i form
przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu
gimnazjalnego.

Wniosek o dodatkowe dostosowanie/
zamówienie składany w systemie OBIEG.

13.01.2015 r.
Termin egzaminu gimnazjalnego
w części humanistycznej w szkołach
dla dorosłych.

§ 33 Termin ustalony przez dyrektora CKE.

14.01.2015 r.
Termin egzaminu gimnazjalnego
w części matematyczno-przyrodniczej
w szkołach dla dorosłych.

§ 33 Termin ustalony przez dyrektora CKE.

15.01.2015 r.
Termin egzaminu gimnazjalnego
z zakresu języka obcego nowożytnego
w szkołach dla dorosłych.

§ 33 Termin ustalony przez dyrektora CKE.

do 22.01.2015 r.

Przekazanie do OKE informacji o zmianach
w zakresie języków obcych wskazanych
w deklaracji na inny język obcy w przypadku
uczniów (słuchaczy), którzy uczyli się tego
języka jako przedmiotu obowiązkowego
w szkole, lub rezygnacji z przystąpienia do
egzaminu z języka obcego na poziomie
rozszerzonym, jeżeli przystąpienie do egzaminu
na tym poziomie nie było obowiązkowe.

§ 35

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów lub
słuchacze nie później niż do 21 stycznia 2015 r.
składają dyrektorowi szkoły pisemną informację
o zmianach w zakresie języka obcego
nowożytnego wskazanego w deklaracji.

Procedury zał. nr 1c



1 Wypełnienie w systemie OBIEG i przesłanie drogą elektroniczną Protokołu zbiorczego, w którym wykazano uczniów
(słuchaczy), którzy nie przystąpili do egzaminu lub do zakresu/poziomu danej części egzaminu z przyczyn losowych bądź
zdrowotnych lub którzy przerwali albo którym przerwano pracę z arkuszem egzaminacyjnym, lub którym przewodniczący
szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerwał i unieważnił zakres/poziom danej części egzaminu w terminie głównym jest
równoznaczne ze zgłaszaniem uczniów do dodatkowego terminu.

do 31.01.2015 r.
Przekazanie zaświadczeń o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego
przeprowadzanego w styczniu.

§ 51 Termin ustalony przez dyrektora CKE.

do 21.02.2015 r.
Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego
zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli
zatrudnionych w danej szkole.

§ 40
Druk powołania pozostaje w dokumentacji
szkoły.

Procedury zał. nr 5

do 21.03.2015 r.
Powołanie i przeszkolenie członków szkolnego
zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia
egzaminu gimnazjalnego.

§ 41
Druk powołania pozostaje w dokumentacji
szkoły.

Procedury zał. nr 6

do 08.04.2015 r.

Przekazanie do OKE informacji o zmianie
w zakresie języka obcego nowożytnego
wskazanego w deklaracji na inny język obcy,
którego uczeń (słuchacz) uczył się jako
obowiązkowego w szkole, jeżeli uczeń (słuchacz)
uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub
laureata konkursu z języka obcego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

§ 39

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów lub
słuchacze nie później niż do 8 kwietnia 2015 r.
składają dyrektorowi szkoły pisemną informację
o zmianach w zakresie języka obcego
nowożytnego wskazanego w deklaracji.

Procedury zał. nr 1d

do 21.04.2015 r.

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 Procedury

OBIEG do 20.04.2015 r.

Stwierdzenie uprawnień finalistów/ laureatów
olimpiad przedmiotowych lub laureatów
konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

§ 39 Informacje należy niezwłocznie zamieścić
w Edycji danych uczniów w systemie OBIEG.

21.04.2015 r. Termin przeprowadzenia egzaminu
gimnazjalnego w części humanistycznej. § 33 Termin ustalony przez dyrektora CKE.

22.04.2015 r.
Termin przeprowadzenia egzaminu
gimnazjalnego w części matematyczno-
przyrodniczej.

§ 33 Termin ustalony przez dyrektora CKE.

23.04.2015 r.
Termin przeprowadzenia egzaminu
gimnazjalnego z zakresu języka obcego
nowożytnego.

§ 33 Termin ustalony przez dyrektora CKE.

01.06.2015 r. Dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu
gimnazjalnego w części humanistycznej. § 49

Termin ustalony przez dyrektora CKE.

Nie dokonuje się odrębnych zgłoszeń uczniów
do terminu dodatkowego. 1

02.06.2015 r.
Dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu
gimnazjalnego w części matematyczno-
przyrodniczej.

§ 49
Termin ustalony przez dyrektora CKE.

Nie dokonuje się odrębnych zgłoszeń uczniów
do terminu dodatkowego.1

03.06.2015 r.
Dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu
gimnazjalnego z zakresu języka obcego
nowożytnego.

§ 49
Termin ustalony przez dyrektora CKE.

Nie dokonuje się odrębnych zgłoszeń uczniów
do terminu dodatkowego. 1

06.2015 r. Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego. § 51 Termin ustalony przez dyrektora CKE.

do 19.06.2015 r.
Przekazanie dyrektorom szkół zaświadczeń
o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego.

§ 51
Termin ustalony przez dyrektora CKE.

Szczegóły przekazania zaświadczeń będą
podane na stronie OKE i w systemie OBIEG.


