
UWAGA 
Z dniem 1 września 2012 roku wchodzi w Ŝycie nowe Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 11 stycznia 2012 r., w sprawie egzaminów eksternistycznych ( poz. 188). 

 
NajwaŜniejsze zmiany w egzaminach eksternistycznych  

wchodzące w Ŝycie z dniem 1 września 2012 r.  
 

I. Dotyczące sesji jesiennej 2012 r. (dotyczy osób dopuszczonych do egzaminu przed dniem 
1 września 2012 r.) 

1. Osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera, przystępują do egzaminów eksternistycznych w warunkach 
i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności.  

2. Osoby ubiegające się o dostosowanie egzaminów w sesji jesiennej 2012 r. są zobowiązane 
wraz z deklaracją dostarczyć do OKE zaświadczenie potwierdzające występowanie 
niepełnosprawności wydane przez lekarza. Uznaje się takŜe zaświadczenia dostarczone 
odrębnie – jednak nie później niŜ do 20 września 2012 r. 

3. Do dnia 10 września 2012 r. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie 
na stronie internetowej www.cke.edu.pl ogłosi komunikat zawierający szczegółowe informacje 
na temat dostosowania warunków i formy egzaminów w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2012 r. 
i w roku 2013. 

4. WydłuŜa się okres zdawania egzaminów do trzech lat (sześciu sesji), a w uzasadnionych 
przypadkach istnieje moŜliwość przedłuŜenia go dodatkowo o dwie sesje. 

5. Harmonogram egzaminów w jesiennej sesji w 2012 r. dyrektor Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej ogłosi do dnia 15 września 2012 r. 

6. Pozostałe zasady nie ulegają zmianie, w tym m.in. lista zdawanych przedmiotów, ustalanie 
wysokości opłat, zwolnienia z opłat, ustalanie wyników i ocen na świadectwie. 

 

II. Dotyczące egzaminów przeprowadzanych od 2013 r. 

1. Do egzaminów dopuszcza się osoby, które złoŜyły prawidłowy wniosek, bez względu na to czy 
są uczniami szkół, czy teŜ nie (nie ma wymogu składania oświadczenia o tym, Ŝe nie jest się 
uczniem szkoły). 

2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminów składa się w wybranej komisji egzaminacyjnej, bez 
względu na miejsce zamieszkania. 

3. Okres zdawania egzaminów trwa trzy lata, w uzasadnionych przypadkach moŜe być 
przedłuŜony o dwie sesje. 

4. Wprowadza się moŜliwość zdawania egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły 
zawodowej.  

5. Wprowadza się egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jako jedną 
z moŜliwości uzyskiwania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (z wyjątkiem 17 zawodów – wykaz w załaczniku do 
rozporządzenia). Do tego egzaminu dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum lub 
ośmioletnią szkołę podstawową oraz co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała 
w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów 
szkolnictwa zawodowego. Osoba, która otrzymała świadectwa potwierdzające wszystkie 
kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz legitymuje się poziomem wykształcenia 
odpowiednio: zasadniczego zawodowego lub średniego otrzyma dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe.  

6. Osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera, przystępują do egzaminów eksternistycznych w warunkach 
i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia 
lekarskiego dołączonego do wniosku o dopuszczenie do egzaminów. 

7. Harmonogram egzaminów w danej sesji zostanie ogłoszony na stronie www.cke.edu.pl i na 
stronach internetowych komisji egzaminacyjnych na 30 dni przed terminem ich rozpoczęcia, 
a miejsca zdawania egzaminów na 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji – na stronach 
komisji okręgowych. 


