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54. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania 
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 
maturalnego. 

Konieczność wydania rozporządzenia wynika ze zmiany 
upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania, zawartego w art. 44zzza 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), w brzmieniu 
nadanym przez ustawę z dnia 23 czerwca 2016 r.  
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1010). 

Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  
i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu 
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U., poz. 959). 
Zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1010), od roku szkolnego 2016/2017 likwiduje 
się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki  
w szkole podstawowej. 
Zaproponowane w projekcie rozporządzenia regulacje 
prawne nie odbiegają od przepisów, które regulowały 
kwestie dotyczące egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 
maturalnego, zawartych w rozporządzeniu z 25 czerwca 
2015 r. Różnice polegają na wykreśleniu przepisów 
odnoszących się do sprawdzianu przeprowadzanego w VI 
klasie szkoły podstawowej.  

IV kwartał 
2016 r. 

Urszula Witkowska 
- naczelnik wydziału 
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55. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie  
w sprawie ramowych planów nauczania  
w szkołach publicznych. 

Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika  
ze zgłaszanych przez wiele środowisk społecznych 
postulatów, dotyczących zwiększenia w liceum 
ogólnokształcącym i technikum wymiaru godzin 
przeznaczonych na nauczanie historii w zakresie 
podstawowym. 

Celem projektowanych regulacji jest zwiększenie 
w funkcjonujących dotychczas liceum ogólnokształcącym  
i technikum tygodniowej liczby godzin przeznaczonych  
na nauczanie historii.  
Proponuje się zwiększenie wymiaru godzin 
przeznaczonych na nauczanie historii w zakresie 
podstawowym z 2 do 6 w cyklu kształcenia. 

I kwartał  
2017 r. 

Joanna Skrzypczyk 
- główny specjalista 
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56. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie  
w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego i kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach 
szkół. 

Konieczność nowelizacji rozporządzenia jest konsekwencją 
zmiany rozporządzenia w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych. 
Zwiększenie wymiaru godzin przeznaczonych  
na nauczanie historii w zakresie podstawowym skutkuje 
koniecznością zmiany podstawy programowej z przedmiotu 
historia. 

Celem projektowanych regulacji jest rozszerzenie treści 
przedmiotu historia w funkcjonujących dotychczas liceum 
ogólnokształcącym i technikum w zakresie podstawowym, 
przy rezygnacji z przedmiotu uzupełniającego -  historia  
i społeczeństwo. 

I kwartał  
2017 r. 

Danuta Pusek 
- główny specjalista 
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