Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
województwa dolnośląskiego

W 2021 roku egzaminy zewnętrzne ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone na
podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w załącznikach do rozporządzenia Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.1, a nie jak w latach ubiegłych na podstawie wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Wychodząc naprzeciw tym zmianom, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała
na swojej stronie internetowej aneksy do informatorów o egzaminach z poszczególnych
przedmiotów. Zostały w nich opisane przede wszystkim ogólne i szczegółowe wymagania
egzaminacyjne

z

poszczególnych

przedmiotów,

zmiany

w formułach

arkuszy

egzaminacyjnych, w tym anulowanie wybranych typów zadań z powodu niezgodności treści
zadania z wymaganiami egzaminacyjnymi. Zaktualizowano również informacje o sposobie
organizacji oraz przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i maturalnego.
Mając na uwadze oczekiwania środowiska nauczycieli, Ośrodek Rozwoju Edukacji
przeprowadził w grudniu 2020 r. szkolenia z zakresu wprowadzanych zmian na egzaminie
zewnętrznym. Szkolenia, opracowane we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną,
były przeznaczone dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych. Obejmowały m.in.
takie zagadnienia, jak: wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań na egzaminie
zewnętrznym w zakresie danego przedmiotu; analizę porównawczą oraz wdrożenie zmian
w pracy z uczniem. Uczestnicy szkoleń będą prowadzić szkolenia kaskadowe dla nauczycieli
przygotowujących uczniów do egzaminów.
W

trosce

o

jak

najlepsze

przygotowanie

uczniów

szkół

podstawowych

i ponadpodstawowych z naszego województwa do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego
w nowej formule zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa Dyrektorów o dołożenie
wszelkich starań, by nauczyciele wzięli udział w szkoleniach, które zostaną przeprowadzone
przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli działające na terenie województwa
dolnośląskiego. Z całą pewnością pomyślność zdających w dużej mierze będzie zależeć od
właściwego przeprowadzenia procesu edukacyjnego w nadchodzącym czasie. Wszak
przyszłość zaczyna się w teraźniejszości i możemy mieć na nią wpływ!

Informacje na temat planowanych szkoleń można znaleźć na stronach internetowych
placówek doskonalenia nauczycieli, a wykaz placówek doskonalenia (linki do stron placówek)
wraz z ofertą w zakresie poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych – na stronie
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (ścieżka dostępu SZKOŁY I PLACÓWKI / SPRAWY
NAUCZYCIELI / DOSKONALENIE ZAWODOWE). Zapraszamy nauczycieli do korzystania
z oferty szkoleniowej placówek doskonalenia nauczycieli w swoim rejonie.
Przy okazji rozpoczynającego się Nowego Roku 2021 dziękuję Państwu Dyrektorom,
wszystkim Kolegom i Koleżankom Nauczycielom oraz Pracownikom niepedagogicznym za
sumienną i odpowiedzialną pracę w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Życzę Państwu przede
wszystkim zdrowia i nadziei na jak najszybszy powrót do normalności, do której tak bardzo
tęsknimy.

Z wyrazami szacunku
Janusz Wrzal
Dolnośląski Wicekurator Oświaty

1) rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

