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Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie w związku ze zbliżającymi się egzaminami dla uczniów 

klas ósmych oraz egzaminu maturalnego proszę o odpowiedź na pytanie czy zgierskie szkoły 

są przygotowane na różne możliwości przeprowadzenia tych egzaminów (sposób tradycyjny 

i zdalny)?. Ilu uczniów zgierskich szkół dotyczy tegoroczny egzamin ósmoklasisty i egzamin 

maturalny?. 

Z poważaniem 

Jakub Filipowicz 



Staniszewski 
Prezydent  Mias ta  Zgierza  

Zgierz, dnią/f^ kwietnia 2020 r. 

Pan 

Jakub Filipowicz 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 9 kwietnia 2020r. dotyczącą 
„przygotowania zgierskich szkół na różne możliwości przeprowadzenia egzaminów klas 
ósmych oraz egzaminu maturalnego (sposób tradycyjny i zdalny)" informuję, iż aktualnie 
zgierskie szkoły, przygotowują się do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych zgodnie 
z procedurą CKE w formie obowiązującej w roku poprzednim. 

Przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych - dyrektorzy szkół, 
otrzymali przesłane z OKE w Łodzi naklejki z kodami do arkuszy egzaminacyjnych, 
konieczne do przeprowadzenia egzaminów w formie tradycyjnej. 

Natomiast ustalenie realnych terminów przeprowadzenia w/w egzaminów reguluje 
najnowsze rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 657) „§ lii, zgodnie, 
z którym Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w uzgodnieniu z ministrem 
właściwym do spraw oświaty i wychowania, ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikat w sprawie zmiany 
harmonogramu przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020: 
1) egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym; 
2) egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym; 
3) egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym; 
4) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; 
5) egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym. 

Komunikat, o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszany nie później niż na 21 dni 
przed terminem danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1" rozporządzenia. 

W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu ósmoklasisty przystąpi 420 uczniów, a do 
egzaminu maturalnego 114 absolwentów. 
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