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Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2022 r.

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty1, zwanej dalej „ustawą”, podaję informację o szczegółowych sposobach
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb:
 zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 osób, o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe2 (tj. cudzoziemców).

1. Dostosowanie form egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy
dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między
innymi na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego
b. zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu
maturalnego
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania
egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy,
uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela
wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu3 lub specjalisty odpowiednio
z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub
zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania
właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego
i środków dydaktycznych.
3. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
maturalnego dla poszczególnych grup zdających wskazane są w Tabelach 1.1–1.17.
4. Zdający uprawnieni do dostosowania:
Lp.

1.

2.

Zdający:

posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność
posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niedostosowanie społeczne

Dostosowanie

Podstawa

formy

warunków

(dokument)

tak

tak

orzeczenie4

nie

tak

orzeczenie

Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1082.
3
Pomoc nauczyciela wspomagającego może obejmować (a) tylko czytanie, (b) tylko pisanie, (c) czytanie i pisanie –
w zależności od potrzeb. W każdym przypadku przebieg egzaminu musi być rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego
dźwięk.
4
Orzeczenie wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1743).
1
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Lp.

3.

4.

5.

6.

7.

Zdający:

lub zagrożenie niedostosowaniem
społecznym
posiadający orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania
chory lub niesprawny czasowo oraz
zdający z chorobami przewlekłymi
posiadający opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej, o specyficznych
trudnościach w uczeniu się, w tym:
z dysleksją, dysgrafią, dysortografią,
dyskalkulią
który w roku szkolnym 2021/2022 był
objęty pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole ze względu na:
a. trudności adaptacyjne związane z
wcześniejszym kształceniem za
granicą
b. zaburzenia komunikacji językowej
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną
o którym mowa w art. 165 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (cudzoziemiec), któremu
ograniczona znajomość języka polskiego
utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

Dostosowanie

Podstawa

formy

warunków

(dokument)

nie

tak

orzeczenie

tak

zaświadczenie
o stanie zdrowia
wydane przez
lekarza

nie

tak

opinia poradni
psychologicznopedagogicznej5

nie

tak

pozytywna opinia
rady pedagogicznej

nie

tak

pozytywna opinia
rady pedagogicznej

nie

5. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt 4.4., lub opinię, o której mowa
w pkt 4.5., przedkłada się wraz z deklaracją (terminy składania deklaracji oraz osoba, do
której deklarację należy złożyć, są określone w pkt 3.3. Informacji o sposobie organizacji
i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022).
W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie
późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.
Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydana przez zespół opiniujący publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 127 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), tj. założonej zgodnie z art. 168 tej ustawy oraz zatrudniającej pracowników
posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Zgodnie z przepisami § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 843, z późn. zm.) opinia poradni może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy
szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Opinia wydana po ukończeniu III klasy szkoły
podstawowej zachowuje swoją ważność na egzaminach na kolejnych etapach edukacyjnych. Jednocześnie zgodnie
z przepisami § 4 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców
albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia może być wydana także uczniowi
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Wniosek wraz z uzasadnieniem należy złożyć do dyrektora szkoły, który – po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej – przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.
5
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