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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
(Dz.U. z 2019 r. poz. 991).
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Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących
obywatelami Ukrainy2 ogłaszam aneksy do:
1) Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego
obowiązującej w roku szkolnym 2021/20223 oraz
2) Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
zawodowego w roku szkolnym 2021/20224.
W dokumencie określono najważniejsze zasady organizacji, w tym dostosowania warunków i
form przeprowadzania, w 2022 r., egzaminu zawodowego dla zdających, będących
obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany
za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa5.

2

Dz.U. poz. 645.

Dokument jest dostępny pod adresem:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/6.%202022_PP2019_Informacja_o_EZ_21_12_2021.pdf
3

Dokument
jest
dostępny
pod
adresem:
PP2019_17%20VIII%202021-ostateczny.pdf
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https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/8.%202022_Dostosowania-

Dz.U. poz. 583.
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Aneks nr 1 do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu
zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022, zwanej dalej „Informacją”
W Informacji wprowadza się następujące zmiany:
a. w Rozdziale 1. Podstawy prawne dodaje się punkt 29. w brzmieniu:
„29. rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie
organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami
Ukrainy (Dz.U. poz. 645).”
b. dodaje się rozdział 2.8. w brzmieniu:
„2.8. Informacja o egzaminie zawodowym dla uczniów, uczęszczających do branżowej
szkoły I stopnia lub technikum, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa.
1. Zdający – uczniowie branżowej szkoły I stopnia lub technikum, będący obywatelami
Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za
legalny na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, zwani dalej
„zdającymi – obywatelami Ukrainy”, mogą w roku szkolnym 2021/2022 przystąpić do
egzaminu zawodowego na ogólnych warunkach określonych w:
a. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty6
b. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie7
c. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-198, w szczególności nowelizacjami ww. rozporządzenia: (1)
z dnia 16 grudnia 2020 r., (2) z dnia 17 sierpnia 2021 r. oraz (3) z dnia 24 września
2021 r.
2. Zdający – obywatel Ukrainy zamierzający przystąpić do egzaminu zawodowego składa
deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego – Załącznik 3a”
c. w rozdziale 3.5. Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego
przez zdających dodaje się punkt 5. w brzmieniu:
„5. W roku szkolnym 2021/2022 zdający – będący obywatelami Ukrainy uczęszczający
do branżowej szkoły I stopnia lub technikum, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu
zawodowego, deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego składają w terminie do
dnia 11 kwietnia 2022 r. dyrektorowi szkoły, do której uczęszczają.”
d. w rozdziale 3.6. Przekazywanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji
o zdających, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego
dodaje się punkt 5. w brzmieniu:
„5. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów
będących obywatelami Ukrainy przystępujących do egzaminu zawodowego i przekazuje

6

Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z
Dz.U. z 2019 r. poz. 1707
8
Dz.U. z 2020 r. poz. 493, z późn.zm.
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go w postaci elektronicznej z wykorzystaniem SIOEPKZ dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.
Wykaz zawiera:
- informacje zawarte w deklaracjach,
- informację o kategorii szkoły (publiczna/ niepubliczna), typie szkoły, do której
uczęszcza uczeń
- informację o posiadaniu przez danego ucznia dokumentu stanowiącego podstawę
dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego.”
e. w rozdziale 3.10. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających dodaje się punkt 25
w brzmieniu:
„25. Zdającym – obywatelom Ukrainy, uczniom branżowej szkoły I stopnia lub technikum
dostosowanie warunków oraz form przeprowadzania egzaminu zawodowego przyznaje się
na podstawie przepisów rozporządzenia określonego w pkt 29 rozdziału 1.:
a. możliwe sposoby dostosowania warunków oraz form przeprowadzania egzaminu
zawodowego do potrzeb zdających – obywateli Ukrainy określa tabela 1.15
w Komunikacie o dostosowaniach
b. informację o możliwych sposobach dostosowania warunków oraz form
przeprowadzania egzaminu do potrzeb zdającego – obywatela Ukrainy dyrektor szkoły
przekazuje uczniowi do dnia 11 kwietnia 2022 r.
c. informację o dostosowanych warunkach oraz formach przeprowadzania egzaminu
przyznanych zdającemu – obywatelowi Ukrainy dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi
okręgowej komisji egzaminacyjnej razem z wykazem zdających – obywateli Ukrainy do dnia 15 kwietnia 2022 r.
d. jeżeli konieczność dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu dla zdającego
– obywatela Ukrainy wystąpi po dniu 15 kwietnia br., informację tę należy przekazać
do okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie.”
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Aneks nr 1 do Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania
warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym
2021/2022, zwanego dalej „Komunikatem o dostosowaniach”
W Komunikacie o dostosowaniach wprowadza się następujące zmiany:
1. W punkcie 4 w Tabeli dodaje się wiersz 7. w brzmieniu:
Lp.

Dostosowanie

Uczeń/słuchacz/absolwent

formy

warunków

uczeń branżowej szkoły I stopnia lub technikum będący

7.

podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa

(dokument)
na mocy

obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na

Podstawa

rozporządzenia –
nie

tak

w zakresie
określonym
w Tabeli 1.15

2. Punkt 9. uzyskuje brzmienie:
„9. Dla uczniów/słuchaczy/absolwentów wymienionych w pkt. 4.2–4.6.,dla uczniów, o
których mowa w pkt. 4.7 oraz dla osób, o których mowa w pkt.5.2–5.3, nie przygotowuje
się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych.„
3. Dodaje się punkt 20a. w brzmieniu:
„20a. Zapisy punktów od 17 do 20 stosuje się odpowiednio dla zdających – będących
obywatelami Ukrainy, z zastrzeżeniem terminu ich realizacji do dnia 15 kwietnia 2022 r.”
4. W Tabeli 1. Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 po Tabeli 1.14 dodaje się Tabelę 1.15:

Tabela

1.15

Uprawnieni
do dostosowania

Zdający – będący obywatelem Ukrainy, uczniowie branżowej
szkoły I stopnia lub technikum

Podstawa
uprawnienia

Spełnianie warunku określonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12
marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Część pisemna - możliwe dostosowania

Część praktyczna - możliwe dostosowania

1. Przedłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o
30 minut.

1. Przedłużenie czasu egzaminu nie więcej niż o
30 minut.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np.
psychologa, pedagoga.
Możliwe tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla
uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym.

3. Zapewnienie obecności specjalisty, np.
psychologa, pedagoga.
Możliwe tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla
uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym.

4. Możliwość korzystania ze słownika
dwujęzycznego (polsko-ukraiński, ukraińskopolski) w wersji papierowej lub elektronicznej.
Słownik zapewnia szkoła lub uczeń.

4. Możliwość korzystania ze słownika
dwujęzycznego (polsko-ukraiński, ukraińskopolski) w wersji papierowej lub elektronicznej.
Słownik zapewnia szkoła lub uczeń.
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5.Skorzystanie z dostosowań przewidzianych w
Komunikacie dla poszczególnych grup
zdających.
Przyznanie takiego dostosowania wymaga
pisemnego porozumienia dyrektora szkoły
z dyrektorem właściwej okręgowej komisji
egzaminacyjnej przed terminem przekazania
informacji o przyznaniu dostosowania.

Skorzystanie z dostosowań przewidzianych w
Komunikacie dla poszczególnych grup
zdających.
Przyznanie takiego dostosowania wymaga
pisemnego porozumienia dyrektora szkoły
z dyrektorem właściwej okręgowej komisji
egzaminacyjnej przed terminem przekazania
informacji o przyznaniu dostosowania.
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