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Przed?u?enie zawieszenia zaj?? w ??obkach, przedszkolach i
szko?ach

Uczniowie szkó? podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuuj? nauk? w formie
zdalnej. Za kilka dni rz?d poda informacje, czy "b?dzie mo?liwo?? w cz??ci tych placówek prowadzenia jakiej?
formy dzia?alno?ci opieku?czej.
Egzamin ósmoklasisty b?dzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczn? si? 8
czerwca. Nie b?dzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzaj?ce kwalifikacje w zawodzie
potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygl?da harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.

Terminy egzaminów
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Egzamin ósmoklasisty w szko?ach dla dzieci i m?odzie?y oraz w szko?ach dla doros?ych, w których nauka ko?czy
si? w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odb?dzie si? od 7 do 9 lipca. Wyniki
egzaminu ósmoklasi?ci poznaj? do 31 lipca. Szko?y otrzymaj? równie? wtedy za?wiadczenia.
Z kolei cz??? pisemna egzaminu maturalnego w terminie g?ównym dla absolwentów wszystkich typów szkó?
rozpocznie si? w poniedzia?ek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie b?dzie egzaminów
ustnych.
Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie
g?ównym i dodatkowym b?d? znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odb?dzie si? 8 wrze?nia, a jego wyniki
poznamy do 30 wrze?nia.
Egzamin potwierdzaj?cy kwalifikacje w zawodzie (Formu?a 2012 i Formu?a 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9
lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formu?a 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.
O przeprowadzenie egzaminów zewn?trznych zaapelowa?a równie? Rada G?ówna Nauki i Szkolnictwa Wy?szego. W
pi?mie do Ministra Edukacji Narodowej z 20 kwietnia 2020 r. prof. Zbigniew Marciniak, przewodnicz?cy Rady napisa?:
„egzaminy zewn?trzne stanowi? obiektywn? i porównywaln? w skali kraju miar? poziomu przygotowania kandydatów
do podj?cia dalszej nauki, co stwarza równe szanse w staraniu si? o dost?p do nast?pnego etapu edukacji. Dlatego w
opinii Rady tak?e w roku pandemii rekrutacja powinna zosta? przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych
egzaminów zewn?trznych”.
?ród?o: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Ministerstwo Edukacji Narodowej
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