
Egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców i uczniów o dostosowaniach 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r.w sprawie 

szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  

w roku szkolnym 2019/2020. Wybrane fragmenty (całość tekstu zamieszczona na stronie Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej www.oke.krakow.pl w zakładce Egzamin ósmoklasisty ) 

1. Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą przystąpić 

egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.  

2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, mogą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty 

w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

na podstawie tego orzeczenia. 

3. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do  egzaminu ósmoklasisty w warunkach 

odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez 

lekarza. 

4. Uczniowie  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, 

dyskalkulią, mają prawo przystąpić do  egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do ich 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

5. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną  w szkole 

ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia 

komunikacji językowej lub ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną, mogą przystąpić  

do  egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych  

i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.  

6. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania  

egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości uczniów, wybierając spośród możliwych sposobów 

dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty na podstawie: 

 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

 orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 

 opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się  

 zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza 

 pozytywnej opinii rady pedagogicznej – wydanej na wniosek nauczyciela lub specjalisty 

wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących 

zajęcia z uczniem  objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na trudności 

adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej 

lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów)  

 pozytywnej opinii rady pedagogicznej – wydanej na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)  

ucznia, który był objęty w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na trudności 

adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej 

lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.   

 

7. Do 20 listopada 2019 r. dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez 

niego nauczyciel informuje na piśmie  rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o dostosowaniu warunków 

http://www.oke.krakow.pl/


 i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają 

pisemne oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań  w terminie 

do 25 listopada 2019 r.  

!!!  Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się lub zaświadczenie o stanie zdrowia przedkłada się dyrektorowi szkoły,  

w terminie do  15 października 2019 r. 

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia  nie później niż do 30 września 2019 r. (składają dyrektorowi 

szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do części trzeciej egzaminu z jednego   

z języków obcych nowożytnych, którego uczeń  uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego 

(spośród następujących: angielski, niemiecki, hiszpański) (zał. 3a). 

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie  

wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie  

języka obcego nowożytnego. 

 

TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:  

a) język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek)  – godz. 9:00 

b) matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00 

c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 

 


