
Informacja dla rodziców uczniów klas VIII szkoły podstawowej dot. egzaminu ósmoklasisty 

2018/2019 

 

 

A. Terminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 

 

Termin główny: 

1. język polski: 

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9.00 

(120 minut) 

2. matematyka: 

16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9.00 

(100 minut) 

3. język obcy nowożytny: 

17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9.00 

(90 minut) 

Termin dodatkowy: 

1. język polski: 

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11.00 

(120 minut) 

2. matematyka: 

4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11.00 

(100 minut) 

3. język obcy nowożytny: 

5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11.00 

(90 minut) 

 

B. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:  

 

a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

przedmiotów w terminie głównym 

ALBO  

b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych). 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub 

dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.  

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub 

słuchaczem. 

 

C. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:  
* zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia , 

* zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, 

* wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,  

* odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, 

* ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, 

* zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu gimnazjalnego nauczyciela wspomagającego ucznia      

w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do 

uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych. 

 

D. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:  

-  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub 

zagrożenie niedostosowaniem społecznym,  

-  orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

-  zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,  

- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach 

w uczeniu się,  

-  pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:  



objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z 

wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub 

traumatyczną  

cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.  

 

E. Ważne terminy: 

a. do 28 września 2018 r. – należy zapoznać rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, 

b. do 1 października 2018 r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń 

przystąpi do części trzeciej egzaminu ósmoklasisty, (b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku 

regionalnym, 

c. do 15 października 2018 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 

d. do 20 listopada 2018 r. należy przekazać rodzicom uczniów pisemną informację o wskazanym przez radę 

pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, 

e. do 23 listopada 2018 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów 

dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych                            i 

możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, 

f. do 15 stycznia 2019 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa w pkt b,  

g. do 1 kwietnia 2019 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego                        

w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych. 

 
Na stronie internetowej CKE i OKE Jaworzno (www.cke.gov.pl, www.oke.jaworzno.pl w zakładce 

poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:  

a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne  

c. od grudnia 2018 r. – arkusze próbne.  

 

F. Unieważnienie egzaminu i wgląd do pracy: 

1.  w przypadku unieważnienia egzaminu szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom szczegółowych 

wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego 

wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury. 

2. Rodzicom uczniów należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej oraz zaznajomić osoby zainteresowane z procedurą dokonywania wglądu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.oke.jaworzno.pl/

