
Informacja dla Rodziców klas ósmych dot. egzaminów ósmoklasisty 
1. Terminy egzaminu ósmoklasisty
język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

2.  Czas trwania egzaminu ósmoklasisty
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język polski 120 do 180 

matematyka 100 do 150 

język obcy 
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90 do 135 

5. Możliwe dostosowania :
- formy :   inny niż standardowy arkusz egzaminacyjny  ( patrz tabela1 w pkt.2)
- warunków :
a. zminimalizowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego 
lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia 
b. zapewnienie uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych 
c. wykorzystanie odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych 
d. odpowiednie przedłużenie czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty 
bądź gimnazjalisty z danego przedmiotu lub przedmiotów 
e. ustalenie zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne ucznia 
f. zapewnienie obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty bądź gimnazjalisty  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 

5. Egzamin ósmoklasisty powinien odbywać się w oddzielnej sali, jeżeli zdający korzysta z co 
najmniej jednego z następujących dostosowań: 
       a.    korzystanie z urządzeń technicznych 

b. korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku egzaminu z języka obcego

nowożytnego 

c. udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego) w czytaniu lub pisaniu 

d. czas  przedłużony  o  dodatkowe przerwy.  (  np.  uczniowie  ze  specyficznymi  problemami  

w uczeniu - dysleksja, dysortografia podczas egzaminu z języków obcych).

6. Ważne daty:

 -   do 28.09.2018 Dyrektor informuje Rodziców o możliwych formach i warunkach
 -  do 01.10.2018 Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język
obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu 

-   do 15.10.2018  Rodzice przestawiają opinię PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się 
( wydaną po 3 klasie szkoły podstawowej) bądź zaświadczenie o stanie zdrowia
-  do 20.11.2018 Dyrektor wydaje decyzję o przyznanych sposobach dostosowania warunków i formy 
przeprowadzenia egzaminu
- do 23.11.2018 Rodzice składają oświadczenie o korzystaniu bądź nie ze sposobów dostosowania
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