Warszawa,13.09.2016r.

EGZAMIN GIMNAZJALNY UCZNIÓW KLAS TRZECICH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
W celu przystąpienia ucznia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego nowożytnego.
Deklarację (załącznik 3a) składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż do 30 września 2016r.
W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z języków obcych, którego uczy
się w gimnazjum w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.
Gimnazjaliści, przystępujący do części egzaminu na obu poziomach, rozwiązują zadania z tego samego języka.
Do części egzaminu na poziomie podstawowym (III.0) ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Część egzaminu na poziomie
rozszerzonym (III.1) jest obowiązkowa tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole
podstawowej w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Mogą do niej przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom
swoich umiejętności językowych. Wówczas rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają (do 30.09.2016r.) u dyrektora Deklarację woli
przystąpienia do części egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym ucznia, który ma obowiązek przystąpienia do części
egzaminu z języka obcego nowożytnego tylko na poziomie podstawowym.(załącznik 3d - u wychowawcy, w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły).
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 19 stycznia 2017 r. składają dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie
języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się jako obowiązkowego w szkole, lub rezygnacji
z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli przystąpienie do egzaminu na tym poziomie nie było
obowiązkowe (załącznik 3d w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły).
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 31 marca 2017 r. składają dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka
obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się jako obowiązkowego w szkole, jeżeli uczeń
uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub laureata konkursu z języka obcego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

(załącznik 3c w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły).
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach
dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu wraz z opinią
z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub zaświadczeniem
lekarskim o stanie zdrowia ucznia należy złożyć do dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2016r.
W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą
przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
Do 18 listopada 2016r.dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów)
ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu
do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych (załącznik 4b).
Nie później niż do 23 listopada 2016r. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają pisemne oświadczenie o korzystaniu
albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań. (załącznik 4b)

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i jest przeprowadzany w formie pisemnej. Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza
się (5minut) - czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
Część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00.Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań wynosi 60 minut;
w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań wynosi 90 minut;
w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut
Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje
się dłuższa wypowiedź pisemna.
Część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań wynosi 60 minut;
w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut.
Zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii mają formę zamkniętą.
 z zakresu matematyki – godz. 11:00. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań wynosi – 90 minut;
w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut
Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą.
Język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań wynosi 60 minut;
w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut.
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań wynosi 60 minut;
w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 90 minut.

Podczas egzaminu gimnazjalnego
 Każdy uczeń ma mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie
o to poproszony.
 Do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem i dodatkowo linijkę
w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki.
 Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
Termin dodatkowy egzaminu:
1.06.2017r.- część humanistyczna, 2.06.2017r.- część matematyczno-przyrodnicza, 5. 06.2017r. - język obcy nowożytny.
Podstawą do ustalenia listy zdających w terminie dodatkowym jest wykaz uczniów, którzy:
 nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego z przyczyn
losowych bądź zdrowotnych
 przerwali albo którym przerwano i unieważniono dany zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
Dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego może zostać danemu zdającemu unieważniony
przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przypadku:
 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadania lub zadań przez ucznia;
 wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo niedozwolonych materiałów
lub przyborów pomocniczych;
 zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w przypadku:
 stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań;
 występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi
lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia;
 zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danego zakresu albo poziomu
odpowiedniej części egzaminu, uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzenia
egzaminu (zał.13a). Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie rodziców
o wyniku rozstrzygnięcia (zał.13b)
W przypadku stwierdzenia przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań dyrektor komisji okręgowej przekazuje
dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia, pisemną informację o zamiarze unieważnienia uczniowi
danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego (zał.12a). Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację
uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
zamierza unieważnić dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu (zał. 12b). Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji.
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił
do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z Dyrektorem Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu tego ucznia. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiednich zakresów/poziomów danej części
egzaminu, wpisuje się „0%”.
Wyniki egzaminu
Prace egzaminacyjne sprawdzają egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w sześciu
zakresach: język polski; historia i wiedza o społeczeństwie; matematyka; przedmioty przyrodnicze; język obcy nowożytny na poziomie podstawowym; język obcy
nowożytny na poziomie rozszerzonym. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego
zakresu. Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż
zdający. Wyniki egzaminu w skali procentowej ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, natomiast wyniki egzaminu w skali centylowej ustala Centralna Komisja
Egzaminacyjna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.

Uczniowie poznają wyniki egzaminu 16 czerwca 2017r. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają
23 czerwca 2017r.
Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej egzaminu.
Na zaświadczeniu wpisuje się „100%” punktów oraz najwyższy wynik odpowiednio z danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej egzaminu.
Uczniowi, który zadeklarował przystąpienie do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym i nie złożył
rezygnacji z przystąpienia do tego egzaminu, a nie przystąpił do tego egzaminu, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku uzyskanego z tego poziomu, wpisuje się „0%”.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. Wyniki egzaminu gimnazjalnego
nie wpływają na ukończenie szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć do dyrektora OKE wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej
pracy egzaminacyjnej (zał.16a). Praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie
wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Istnieje także możliwość złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów (zał.16b).
Na stronie CKE (www.cke.edu.pl - w zakładce egzamin gimnazjalny) dostępne są informatory o egzaminie gimnazjalnym, przykładowe
arkusze egzaminacyjne i arkusze egzaminacyjne z lat 2012-2016.

Informator o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu oraz stosowne załączniki znajdują się także na stronie
internetowej naszego gimnazjum.

