
Uchwała nr 142/2020 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o nieprzeprowadzaniu w 2020 roku, w związku  

z ogłoszonym stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się  

wirusa SARS-CoV-2, egzaminu ósmoklasisty 

 

 

Po rozpatrzeniu, na wniosek Marszałka Sejmu RP z dnia 3 kwietnia 2020 r. (SPS-WP-173-

66/20), poselskiego projektu ustawy o nieprzeprowadzaniu w 2020 roku, w związku  

z ogłoszonym stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, 

egzaminu ósmoklasisty, stosownie do art. 329 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz.85), Rada Główna uchwala, co 

następuje. 

 

Rada Główna nie znajduje uzasadnienia dla zaproponowania dziś takiej ustawy. Projekt nie ma 

charakteru rozwiązania systemowego i traktuje problem rekrutacji do szkół średnich w sytuacji 

pandemii niezwykle fragmentarycznie, ograniczając się jedynie do sprawy egzaminu 

ośmioklasisty. Także uzasadnienie projektu ustawy jest zdawkowe i nie odnosi się do żadnej  

z poważnych konsekwencji proponowanego rozwiązania.  

 

Definitywna rezygnacja z przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w bieżącym roku miałaby 

poważne skutki dla uczniów, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie do szkół średnich. Egzamin 

ósmoklasisty jest jednakową dla wszystkich, dobrą miarą poziomu przygotowania 

absolwentów szkół podstawowych do kontynuowania dalszej nauki w różnych typach szkół. 

To, że wszyscy uczniowie zdają taki sam egzamin, oceniany potem według jednolitych 

kryteriów, takich samych w skali całego kraju, jest jego największą wartością.  

 

Zastąpienie w rekrutacji tego egzaminu przez konkurs świadectw będzie zdecydowanie 

krzywdzące dla absolwentów szkół podstawowych, stawiających przed swoimi uczniami 

wyższe wymagania. Ich oceny na świadectwie będą zdecydowanie zaniżone w porównaniu  

z ocenami uczniów tych szkół, które  nie były tak wymagające.  

 

Istnienie dużego zróżnicowania wymagań szkolnych jest widoczne z analizy porównawczej 

wyników egzaminu gimnazjalisty w różnych szkołach. Świadectwa szkolne tych różnic nie 

odzwierciedlają; oceny najwyższe otrzymali uczniowie najlepsi w swoich klasach, a nie 

najlepsi w skali kraju. 

 

Z tego powodu egzamin ósmoklasisty jest znacznie lepszym i bardziej sprawiedliwym 

narzędziem rekrutacyjnym, niż konkurs świadectw.   

 

Z oczywistych względów bezpieczeństwa, przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty  

w najbliższym czasie nie jest możliwe. Warto jednak zaczekać, bo rozwój wypadków może 

umożliwić przeprowadzenie tego egzaminu w czasie wakacji. Taka jest też ogłoszona przed 

świętami strategia rządu. Ustawowa rezygnacja już dziś z takiej możliwości, motywowana 

szybkim wyjaśnieniem sytuacji uczniów kończących szkoły podstawowe, może przynieść 

krzywdę wielu uczniom, którzy zasługują na kontynuację nauki w najlepszych szkołach 

średnich.   

 



Dlatego Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego negatywnie opiniuje projekt ustawy. 

 

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałek Sejmu RP. 

 

 

 


