Dostosowanie wymagań na egzaminie maturalnym
Komunikat w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania
egzaminu maturalnego od 2007 roku
Komunikat Dyrektora CKE z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie szczegółowej
informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu
maturalnego od 2007 roku.
Na podstawie:
§ 55 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07.09.04
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych (DzU z 2004 r. nr 199, poz. 2046 oraz z 2005 r. nr 74, poz. 649, nr
108, poz. 905 i nr 218, poz. 1840),
§ 6 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.01.05.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU z 2005 r. Nr 19, poz.
166),
§ 6 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.01.05.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
(DzU z 2005 r. Nr 19, poz. 167)
Ogłaszam szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy
przeprowadzania egzaminu maturalnego, do potrzeb absolwentów:
1. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadających opinię publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej
poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b
Ustawy o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie lekarskie
o stanie zdrowia, wydane przez lekarza.
3. niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie, posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowa informacja o sposobie dostosowania warunków i formy
przeprowadzania egzaminu maturalnego
1. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego może
polegać na:
A. dostosowaniu arkuszy egzaminacyjnych do rodzaju niepełnosprawności
zdających, wymienionych w § 6 ust. 1. 8. rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach
oraz w ośrodkach oraz w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych
lub integracyjnych (DzU z -2005 r. Nr 19, poz. 166 i 167).
B. zastosowaniu szczegółowych kryteriów oceniania prac egzaminacyjnych
język polski i języki obce nowożytne.
C. wydłużeniu czasu trwania części ustnej egzaminu o 5-15 minut i części
pisemnej egzaminu (w przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego o 30 minut,
za wyjątkiem arkuszy dostosowanych).
D. zapewnieniu obecności specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności lub
niedostosowania społecznego, w szczególności: tyflopedagoga, surdopedagoga
lub pedagoga resocjalizacji, tłumacza języka migowego oraz nauczyciela
wspomagającego, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu
z uczniem lub absolwentem niepełnosprawnym lub niedostosowanym społecznie
i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych, pod
warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby we wniosku, o którym mowa poniżej.
E. korzystaniu w czasie egzaminu maturalnego ze specjalistycznego sprzętu
i środków dydaktycznych oraz urządzeń technicznych, sprzętu medycznego
i leków koniecznych ze względu na chorobę lub niepełnosprawność oraz pomocy
medycznej, pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby we wniosku, o którym
mowa poniżej.
F. zwolnieniu z egzaminu w części ustnej lub części pisemnej.
W przypadku zdającego, u którego występuje złożona niepełnosprawność, lub jeśli
jest sprzężona z określoną chorobą, należy zastosować warunki i formę egzaminu
przewidziane dla poszczególnych schorzeń lub niepełnosprawności przy
zachowaniu zasady, że wydłużenia czasu nie sumuje się.

2. Rodzaj dostosowania (od A do F) zależy od rodzaju dysfunkcji, potwierdzonej
stosownym dokumentem.
Jeśli zdający przedłoży:
I. opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej możliwe jest
dostosowanie opisane w pkt B. Opinia powinna być wydana nie później niż do
końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin
maturalny, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego.
II. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę możliwe jest
dostosowanie zależne od rodzaju choroby.
W przypadku osób z:
- z uszkodzeniami sensorycznymi A.,C.,D., E., F.
- z niepełnosprawnością ruchową C., D., E.
- z zaburzeniami w komunikacji językowej C.
III. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego możliwe jest dostosowanie
opisane w pkt A.,C.,D., E., w przypadku zdających niesłyszących F.
3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapoznania uczniów z możliwymi
dostosowaniami formy i warunków egzaminu nie później niż do końca zajęć
dydaktycznych roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym odbywa się
egzamin.
O rodzaju dostosowania decyduje dyrektor szkoły przewodniczący szkolnego
zespołu egzaminacyjnego po stwierdzeniu kompletności dokumentów, o których
mowa w pkt 2.
4. Zdający, który zamierza skorzystać z prawa zdawania egzaminu maturalnego w
warunkach i formie dostosowanej, składa wniosek o zdawanie egzaminu
maturalnego w sposób określony w niniejszym komunikacie, przewodniczącemu
szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub, jeżeli nie przystępuje do egzaminu
maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, dyrektorowi szkoły, którą
ukończył. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły absolwent, który
ukończył szkołę we wcześniejszych latach, składa deklarację dyrektorowi komisji
okręgowej.
a. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt 2., które
potwierdzają dysfunkcję zdającego.
b. Wniosek należy złożyć w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym
odbywa się egzamin maturalny, z wyjątkiem wypadków losowych.

c. Za prawidłowość dokumentacji na podstawie, której dostosowane zostały
warunki i forma przeprowadzania egzaminu maturalnego odpowiada
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
5. Egzamin maturalny, o wydłużonym czasie trwania oraz egzamin organizowany
z wykorzystaniem urządzeń technicznych lub przy udziale nauczyciela
wspomagającego, przeprowadzany jest w oddzielnym pomieszczeniu.
6. Zgodę na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w domu zdającego wyraża
dyrektor komisji okręgowej na wniosek przewodniczącego szkolnego zespołu
egzaminacyjnego, który na podstawie dokumentów (wniosku ucznia i opinii lub
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego
wydanego przez lekarza specjalistę), występuje do dyrektora komisji okręgowej o
podjęcie stosownej decyzji.
7. Okręgowe Komisje Egzaminacyjne mają prawo skontrolować, czy w danej
szkole zostały dostosowane warunki i forma przeprowadzania egzaminu
maturalnego.

Warunki specjalne
Warunki i forma przeprowadzania egzaminu są dostosowane
do potrzeb absolwentów:
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, posiadających opinię publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej
poradni specjalistycznej,
posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
chorych lub niesprawnych czasowo, posiadających zaświadczenie lekarskie
o stanie zdrowia, wydane przez lekarza,
niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie, posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.
Osoba, ubiegająca się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego
w warunkach i formie dostosowanych do jej indywidualnych potrzeb, musi złożyć
wraz z deklaracją (nie później niż do 7 lutego) dyrektorowi szkoły wniosek
o dostosowanie warunków i formy egzaminu.
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