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Rejestracja
By zarejestrować dziecko na egzamin YLE należy wypełnić indywidualny formularz zgłoszeniowy. Jeśli
szkoła zgłasza grupę uczniów wypełnia grupowy formularz zgłoszeniowy. 
Formularze  muszą  być  dostarczone  do  Centrum  Egzaminacyjnego  PL102 przed  upływem
wyznaczonego terminu.

Terminy i miejsce egzaminów
Plan egzaminu kandydaci otrzymają w zawiadomieniu o terminach i miejscach egzaminu około 1-2
tygodnie przed egzaminem pisemnym.
Kandydaci indywidualni otrzymają zawiadomienie pocztą elektroniczną.
Kandydaci zarejestrowani przez szkoły/instytucje otrzymują potwierdzenie rejestracji (Statement of
Entry) za pośrednictwem szkół/instytucji, które zarejestrowały ich na egzamin.
Zmiana terminu egzaminu YLE nie jest możliwa.

Sesja egzaminacyjna
Na każdą część egzaminu należy stawić się:

● 10 min. przed podanym czasem (spóźnieni kandydaci nie zostaną wpuszczeni do sali
egzaminacyjnej)

● z zawiadomieniem o terminach i miejscach egzaminu (Statement of Entry)
● z ołówkiem, długopisem i gumką oraz kredkami w kolorze czerwonym, zielonym,

niebieskim,  żółtym, fioletowym, pomarańczowym, różowym, brązowym, szarym i
czarnym 

Niedozwolone jest przynoszenie na egzamin jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego.
W czasie trwania całego egzaminu  telefony komórkowe muszą być wyłączone i  przekazane
osobom nadzorującym egzamin. Osobom posiadającym lub korzystającym z telefonu komórkowego
podczas egzaminu oraz podczas przerw grozi dyskwalifikacja. 

Szczególne udogodnienia
Rodzice  lub  opiekunowie  dzieci  wymagających  szczególnych  udogodnień  (np.  niedowidzących,
niedosłyszących)  powinni  zgłosić  w  Centrum  Egzaminacyjnym  PL102 wszelkie  potrzeby  przed
wniesieniem  opłaty  egzaminacyjnej,  potwierdzone  zaświadczeniem  lekarskim,  a  także  wypełnić
formularz  i dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego PL102 najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji.
Rodzice lub opiekunowie dziecka, którzy chcą ubiegać się o wydłużenie czasu egzaminów pisemnych
swoich dzieci z powodu dysleksji, dysgrafii lub dysortografii powinni  nie później niż ostatniego
dnia rejestracji dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego PL102 następujące dokumenty: 

1. zaświadczenie z poradni psychologicznej, które: 
◦ nie może być wystawione wcześniej niż dwa lata przed datą egzaminu pisemnego, na

który zapisywany jest kandydat, 
◦ musi zawierać informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii,

a także wypełnić specjalny formularz o udogodnieniach.

Po zakończeniu rejestracji  żadne dokumenty związane ze szczególnymi udogodnieniami
nie będą uwzględnione. 
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Reklamacje
Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu egzaminu należy kierować do osoby prowadzącej dany egzamin
z  ramienia  Centrum  Egzaminacyjnego  PL102  natychmiast  po  jego  zakończeniu  (w  przypadku
egzaminu ze słuchu na początku testu, po wysłuchaniu nagrania próbnego), a także na piśmie do
pracowników  Centrum  Egzaminacyjnego  PL102  w  nieprzekraczalnym  terminie  7  dni  od  daty
egzaminu.

Zwrot opłaty rejestracyjnej
Zwrot  opłaty  egzaminacyjnej  jest  możliwy  w  przypadku  nieobecności  na  egzaminie  z  powodu
choroby, ważnych uroczystości rodzinnych i wypadków losowych. By uzyskać zwrot należy złożyć w
Ośrodku  Egzaminacyjnym  PL102  pisemne  wyjaśnienie.  Zwrotowi  podlega  100%  wpłaty  jeśli
kandydat nie przystąpił do żadnej części egzaminu.
Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny.
Wpłaty nie mogą być przesuwane na następne sesje egzaminacyjne.

Wyniki egzaminów
Prace egzaminacyjne są oceniane w Cambridge. Cambridge English nie udostępnia ich
kandydatom, szkołom ani centrom egzaminacyjnym.
Wyniki egzaminów YLE są dostępne po ok. 4 tygodniach od daty zakończenia sesji egzaminacyjnej.
Każde dziecko,  które  wzięło  udział  we wszystkich trzech częściach egzaminu otrzyma
certyfikat.  Każda z trzech części testu – czytanie i pisanie, słuchanie, mówienie – jest oceniana
osobno.  Maksymalna  ocena  z  poszczególnych  umiejętności  to  5  tarcz.  W  sumie  dziecko  może
zgromadzić 15 tarcz. Zakłada się, że dzieci, które uzyskały łącznie co najmniej 10 tarcz (nie mniej
jednak niż 3 w każdej części) mogą przygotowywać się do następnego poziomu egzaminu. 

Odbiór certyfikatów
Certyfikat należy odbierać w Centrum Egzaminacyjnym PL102.
Certyfikaty mogą być odebrane przez rodziców lub opiekunów po okazaniu dokumentu tożsamości.
Dzieci, które zostały zarejestrowane przez swoją szkołę, otrzymają certyfikaty za jej pośrednictwem.
Informacji  o wynikach nie można uzyskać telefonicznie. Istnieje możliwość przekazania wyników
pocztą  elektroniczną  tylko  i  wyłącznie  na  adres  poczty  elektronicznej  podany  w  formularzu
rejestracyjnym.
Dyplomy przechowywane są w Centrum Egzaminacyjnym PL102 przez dwa lata, licząc od
pierwszego  dnia,  kiedy  możliwy  był  ich  odbiór  w  danym centrum.  Po  upływie  tego  terminu  są
niszczone.

Odpowiedzialność Centrum Egzaminacyjnego PL102
Centrum Egzaminacyjne PL102 zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość
świadczonych usług egzaminacyjnych.
Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowości w usługach, spowodowane czynnikami od nas
niezależnymi.  W  przypadkach  niezależnych  od  organizatorów,  opóźnień  lub  przerw  w  trakcie
egzaminów albo ich odwołania, a także opóźnień w dostarczeniu wyników, postaramy się aby jak
najszybciej przywrócić normalną działalność centrum. Odpowiedzialność   Centrum Egzaminacyjne
PL102 ogranicza  się  do  umożliwienia  zdawania  egzaminu  w  innym  terminie  lub,  jeżeli  jest  to
niemożliwe, zwrotu kosztów rejestracji.
Jeżeli  liczba  kandydatów zarejestrowanych na dany egzamin  nie  osiągnie  minimum określonego
przepisami  University  of  Cambridge  ESOL  Examinations,  Centrum  Egzaminacyjne  PL102
przeprowadzi  ten egzamin w innym centrum egzaminacyjnym lub zwróci  kandydatom wniesioną
przez  nich  opłatę  egzaminacyjną.  W takim przypadku o  przystąpieniu  do egzaminu lub zwrocie
pieniędzy decyduje kandydat.

2

Prywatna Szkoła Językowa Forum 
Centrum Egzaminacyjne PL102

ul. Chopina 23; 62-800 Kalisz
sekretariat@forum.kalisz.pl 

www.forum.kalisz.pl
tel. 62 76 42 258, 601 909 399

http://www.forum.kalisz.pl/

