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                                                                               Pan 
                                                                               Dariusz Piontkowski 
                                                                               Minister Edukacji Narodowej 
 

                                                       

Szanowny Panie Ministrze 

 

     W nawiązaniu do aktualnej sytuacji epidemicznej oraz najbliższych perspektyw 

związanych z zagrożeniem zdrowia, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie 

odwołania egzaminów dla ósmoklasistów w roku szkolnym 2019/2020. 

    Głównym celem egzaminu jest weryfikacja stanu wykształcenia ogólnego uczniów        

w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych. Udział i uzyskany wynik 

zapewnia uczniowi, a także jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym 

informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia. To funkcja bardzo istotna, 

jednak w obliczu zagrożenia zdrowia, odzwierciedleniem nabytej wiedzy mogłyby być 

oceny wystawione na koniec roku szkolnego, lub w wypadku potrzeby szerszej 

weryfikacji, również te osiągnięte we wcześniejszych okresach. 

  Naturalnie egzamin pełni funkcję egzaminu wstępnego  do  szkół ponadpodstawowych, 

które  wykorzystują  wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako 

kryterium w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych 

miejsc w danej szkole. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 

marca 2017 r. w sprawie  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do  publicznych  przedszkoli, szkół i placówek, kwestia 

przeliczania wyników procentowych uzyskanych przez ucznia na egzaminie ósmoklasisty 

na punkty w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej jest ściśle określona. 

Uważamy, że w aktualnej sytuacji należałoby dokonać takiej zmiany prawa, która 

pozwoliłaby na przyjęcie w drodze rozporządzenia zasadę przeliczania na punkty ocen 

semestralnych uzyskanych w klasie ósmej (odzwierciedlających nabytą wiedzy                    

i systematyczność pracy ucznia), w celu umożliwienia równie sprawnego i czytelnego jak 

dotąd procesu dostawania się do szkół ponadpodstawowych.  

    Formułując swoją prośbę, kierujemy się tylko i wyłącznie dobrem uczniów kończących 

edukację podstawową. Wyjątkowy czas wymaga podejmowania wyjątkowych rozwiązań. 

Jesteśmy przekonani, że w wypadku podjęcia odpowiednich kroków zastępczych, uda się 

również stworzyć tymczasowy system pozwalający na kontynuację edukacji młodych ludzi 

w systemie szkół ponadpodstawowych.        

 

 
                                               Z poważaniem 

                                                                                              Jacek Gursz  
 
                                                                                     Przewodniczący  SGiPW 

 
 


