Warszawa, 9 kwietnia 2019 r.
Jesteśmy gotowi.
W środę pierwszy dzień egzaminu gimnazjalnego
Kilka tysięcy osób z kwalifikacjami pedagogicznymi zgłosiło się już do pomocy w
zespołach egzaminacyjnych i nadzorujących. Do kuratorów oświaty wciąż napływają
kolejne zgłoszenia od osób, które pozytywnie zareagowały na apel ministerstwa.
Ponad 600 osób w województwie mazowieckim, 500 w województwach śląskim i
dolnośląskim, ponad 400 w podlaskim, małopolskim, wielkopolskim oraz 350 w
województwie kujawsko-pomorskim. To nie koniec, wciąż napływają nowe
zgłoszenia.
Osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi czekają w gotowości do przydzielenia ich do
konkretnych komisji egzaminacyjnych, jeśli dyrektorzy szkół będą mieli taką potrzebę.
Przypominamy, już jutro 350 tys. uczniów przystąpi do egzaminu gimnazjalnego z
zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. Centralna Komisja
Egzaminacyjna jest gotowa do jego przeprowadzenia.
Dzięki zmianom w rozporządzeniach dotyczących organizacji egzaminów skład zespołów
egzaminacyjnych i nadzorujących może zostać uzupełniony przez osoby posiadające
kwalifikacje pedagogiczne. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół. Każdy dyrektor
szkoły w Polsce może liczyć na wsparcie kuratoriów oświaty.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/zespoly-egzaminacyjne-moga-bycposzerzone
Wszyscy chętni nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas egzaminów, nadal mogą
zgłaszać się do kuratoriów oświaty, a dyrektorzy szkół odpowiedzialni za przeprowadzenie
egzaminów skorzystać z ich pomocy.
W każdym województwie przy kuratorium oświaty zostały uruchomione punkty
informacyjne. Już dziś dziękujemy wszystkim osobom, które gotowe są do pomocy.

Zadaniem członka zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej
pracy uczniów w czasie trwania egzaminu w danej sali. Członkowie zespołu po zakończeniu
egzaminu zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty
rozwiązań zadań egzaminacyjnych, porządkują i pakują zebrane materiały.
Każda okręgowa komisja egzaminacyjna przygotowała materiały instruktażowe dla osób,
które zgłoszą się do właściwego kuratorium. Materiały te zostaną przesłane osobom
zainteresowanym drogą mailową. Będą również udostępnione na stronach internetowych
każdej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
W środę, 10 kwietnia br. odbędzie się egzamin gimnazjalny z zakresu historii i wiedzy o
społeczeństwie oraz języka polskiego. W czwartek, 11 kwietnia br. uczniowie przystąpią do
egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej, a w piątek, 12 kwietnia z
języka obcego nowożytnego.
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