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lp. planowana nazwa 
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47. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie  
w sprawie konkursu na stanowisko 
dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie 
przepisów rozporządzenia do stanu prawnego 
obowiązującego od dnia 1 września 2016 r.  Zmiana 
przepisów została wprowadzona ustawą z dnia 23 czerwca 
2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010) i  polega  
m.in. na  rezygnacji z przeprowadzania od roku szkolnego 
2016/2017 sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej. 

Usunięcie regulacji odnoszących się do sprawdzianu 
przeprowadzanego w VI klasie szkoły podstawowej.  

III kwartał 
2016 r. 

Antonina 
Karpowicz-
Zbińkowska 
- specjalista 

 
Departament 
Kształcenia 
Ogólnego 

48. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie  
w sprawie ramowego programu szkolenia 
kandydatów na egzaminatorów, sposobu 
prowadzenia ewidencji egzaminatorów 

Projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie 
przepisów rozporządzenia do stanu prawnego 
obowiązującego od dnia 1 września 2016 r. Zmiana 
przepisów została wprowadzona ustawą z dnia 23 czerwca 
2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

Usunięcie regulacji odnoszących się do sprawdzianu 
przeprowadzanego w VI klasie szkoły podstawowej.  
 

III kwartał 
2016 r. 

Antonina 
Karpowicz-
Zbińkowska 
- specjalista 
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oraz trybu wpisywania i skreślania 
egzaminatorów z ewidencji. 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010) i  polega  
m.in. na  rezygnacji z przeprowadzania od roku szkolnego 
2016/2017 sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej. 

Departament 
Kształcenia 
Ogólnego 

49. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie  
w sprawie warunków wynagradzania 
egzaminatorów za udział  
w przeprowadzaniu sprawdzianu  
i egzaminów oraz nauczycieli 
akademickich za udział  
w przeprowadzaniu części ustnej 
egzaminu maturalnego. 

Projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie 
przepisów rozporządzenia do stanu prawnego 
obowiązującego od dnia 1 września 2016 r. Zmiana 
przepisów została wprowadzona ustawą z dnia 23 czerwca 
2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010) i  polega  
m.in. na  rezygnacji z przeprowadzania od roku szkolnego 
2016/2017 sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej.   
 

Usunięcie regulacji odnoszących się do sprawdzianu 
przeprowadzanego w VI klasie szkoły podstawowej.  
 

III kwartał 
2016 r. 

Urszula Witkowska 
- naczelnik wydziału 

 
Departament 
Kształcenia 
Ogólnego 

 


