
KALENDARIUM DYREKTORA GIMNAZJUM 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

DATA CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

PODSTAWA 

PRAWNA 

(Rozp. MEN 

z 30 kwietnia 

2007 ze zm.) 

do 30 września 

2014 

Zebranie pisemnych deklaracji rodziców (prawnych 

opiekunów) uczniów ze wskazaniem języka obcego 

nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do części 

trzeciej egzaminu gimnazjalnego (Załącznik 1a). 

§ 35.3 

Procedury 

(p. 2.1.1) 

Zebranie pisemnych deklaracji rodziców (prawnych 

opiekunów) uczniów dotyczących przystąpienia  

do egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości 

narodowej. 

§ 36.3 

Procedury                

(p. 3.13) 

Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) 

z możliwymi dostosowaniami warunków i form 

egzaminu gimnazjalnego. 

Procedury 

(p. 4.3) 

do 10 

października 2014 

Przekazanie danych do OKE o uczniach 

przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w języku 

mniejszości narodowej. 

§ 36.4 

Procedury                

(p. 3.15) 

do 15 

października 2014 

Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły 

opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej. 

§ 37.4. 

Komunikat 

Dyrektora CKE 

(p. 17.) 

do 30 

października 2014 

Zgłoszenie zdających, którzy kończą naukę  

w semestrze jesiennym (gimnazja dla dorosłych). 

Procedury 

(p. 3.17) 

do 31 

października 2014 

Porozumienie dyrektora szkoły z Dyrektorem 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie 

dostosowań dotyczących szczególnych przypadków,  

w tym nieujętych w Tabeli 1. Komunikatu Dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 sierpnia 

2014 r. 

Procedury 

(p. 3.8) 

do 15 listopada 

2014 

Ostateczny termin pisemnego (Załącznik nr 13 

w Procedurach  przeprowadzania egzaminu…) 

poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) 

przez dyrektora szkoły o dostosowaniu warunków 

i form egzaminu do dysfunkcji ucznia. 

Decyzja 

Dyrektora OKE 

do 15 listopada 

2014 

Termin przedłożenia przez rodziców (prawnych 

opiekunów) dyrektorowi szkoły pisemnego 

oświadczenia o rezygnacji z prawa do przystąpienia  

do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie 

dostosowanych do dysfunkcji ucznia.  

Decyzja 

Dyrektora OKE 

do 15 listopada 

2014 

Przekazanie do OKE danych dotyczących uczniów 

przystępujących do egzaminu gimnazjalnego,                          

za pomocą serwisu elektronicznego. 

§ 41.1.1 

Decyzja 

Dyrektora OKE 



KALENDARIUM DYREKTORA GIMNAZJUM 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

DATA CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

PODSTAWA 

PRAWNA 

(Rozp. MEN 

z 30 kwietnia 

2007 ze zm.) 

do 31 grudnia 

2014 

Przekazanie dyrektorowi OKE pisemnej informacji 

dotyczącej dostosowań dla uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi  

na niepełnosprawności sprzężone.  

Komunikat 

Dyrektora CKE 

(p. 15.) 

Termin przekazania informacji w formie pisemnej 

przez dyrektora szkoły dyrektorowi Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej o liczbie poszczególnych 

rodzajów arkuszy egzaminacyjnych (tj. symbol 

arkusza – liczba arkuszy) oraz arkuszach 

przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających (nie 

dotyczy arkuszy dla uczniów niewidomych, którzy 

oprócz arkusza w piśmie Braille’a otrzymują także 

czarnodruk). 

Procedury 

(p. 4.10) 

 

13, 14 i 15 stycznia 

2015 

Termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach 

dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze 

jesiennym. 

§ 33.2 

Komunikat 

Dyrektora CKE 

do 21 stycznia 

2015 

Złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) 

uczniów pisemnej informacji o rezygnacji  

z przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w języku 

mniejszości narodowej (Załącznik 4). Dyrektor szkoły 

niezwłocznie powiadamia Dyrektora Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej. 

§ 36.5 

Procedury 

(p. 3.16) 

 

do 22 stycznia 

2015 

Złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji (Załącznik 1c) 

 o zmianie języka obcego nowożytnego 

wskazanego w deklaracji na inny język obcy, 

którego uczeń uczył się jako przedmiotu 

obowiązkowego w szkole, 

 o rezygnacji z przystąpienia do trzeciej części 

egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym, jeśli nie był on obowiązkowy. 

Dyrektor szkoły przekazuje informacje o zmianie 

języka obcego do okręgowej komisji egzaminacyjnej  

w sposób określony przez dyrektora tej komisji. 

§ 35.7 

Procedury 

(p. 2.1.5) 

30 stycznia 2015 

Przekazanie do szkół zaświadczeń z wynikami 

egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego  

w styczniu.  

Wydanie zaświadczeń słuchaczom. 

Komunikat 

Dyrektora CKE 



KALENDARIUM DYREKTORA GIMNAZJUM 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

DATA CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

PODSTAWA 

PRAWNA 

(Rozp. MEN 

z 30 kwietnia 

2007 ze zm.) 

styczeń 2015 

Ogłoszenie przez OKE kalendarza szkoleń   

z zakresu stosowania procedur i instrukcji 

przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów… . 

Decyzja 

Dyrektora OKE 

do 21 lutego 2015 Powołanie zastępcy przez przewodniczącego SZE. § 40.2 

luty/marzec 2015 

Szkolenie przez OKE przewodniczących SZE i ich 

zastępców w zakresie stosowania procedur i instrukcji 

egzaminacyjnych. 

§ 40.4 

do 21 marca 2015 
Powołanie członków szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego przez przewodniczącego SZE. 

§ 41.1.3 

Procedury 

(p. 2.4.2) 

do 8 kwietnia 2015 

Złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji o zmianie 

języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji 

na inny język obcy, którego uczeń uczył się jako 

przedmiotu obowiązkowego w szkole jeśli uczeń 

(słuchacz) uzyskał tytuł laureata konkursu z języka 

obcego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim  (Załącznik 1d). 
 

Dyrektor szkoły przekazuje informacje o zmianie 

języka obcego do okręgowej komisji egzaminacyjnej  

w sposób określony przez dyrektora tej komisji. 

§ 35.7 

Procedury 

(p. 2.1.5) 

marzec 2015 
Przeszkolenie szkolnych zespołów egzaminacyjnych  

przez przewodniczącego SZE. 

Procedury 

2014/2015 

(p. 2.4) 

 

21, 22 i 23 

kwietnia 2015 

Termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego 

§ 33.1 

Komunikat 

Dyrektora CKE 

Dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu 

gimnazjalnego w szkołach  dla dorosłych (w których 

nauka kończy sięw semestrze jesiennym). 

§ 47.3; § 49.1 

Komunikat 

Dyrektora CKE 

do 5 maja 2015 
Przekazanie do OKE listy uczniów, którzy przystąpią  

do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym. 

Decyzja 

Dyrektora OKE 

1, 2 i 3 czerwca 

2015 

Dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu 

gimnazjalnego. 

§ 47.3; § 49.1 

Komunikat 

Dyrektora CKE 



KALENDARIUM DYREKTORA GIMNAZJUM 

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

DATA CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

PODSTAWA 

PRAWNA 

(Rozp. MEN 

z 30 kwietnia 

2007 ze zm.) 

19 czerwca 2015 

(zgodnie 

z decyzją 

Dyrektora CKE) 

Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego. 

Przekazanie do szkół zaświadczeń i I raportu  

z wynikami oraz zamieszczenie na stronach 

internetowych OKE informacji o wynikach 

uzyskanych  w powiatach i województwach. 

§ 48.5; § 51.2 

26 czerwca 2015 
Wydanie zaświadczeń absolwentom szkół 

podstawowych wraz ze świadectwami. 

§ 51.3 

Komunikat 

Dyrektora CKE 

do 20 sierpnia 

2015 

Ostateczne uregulowanie spraw związanych 

ze zwolnieniami uczniów z obowiązku przystąpienia 

do egzaminu gimnazjalnego. 

§ 49.4 

sierpień 2015 
Przekazanie do szkół i podmiotów określonych ustawą 

o systemie oświaty II raportu z analizą wyników. 

Decyzja 

Dyrektora OKE 

wrzesień / 

październik 2015 

Szkolenie dotyczące wykorzystania wyników 

sprawdzianu przeprowadzonego w roku szkolnym 

2014/2015 w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.  

Decyzja 

Dyrektora OKE 

 

 


