
Ważne terminy 

Do 28 września 2020r. wychowawca jest zobowiązany do zapoznania uczniów i ich rodziców  
z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
oraz do poinformowania rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań; 

Do 30 września 2020 r. rodzice składają wniosek – deklarację do dyrektora szkoły o wyborze języka 
nowożytnego na egzamin ( angielski lub niemiecki); 

Zaświadczenie o stanie zdrowia, lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (dysleksja, 
wydłużony czas), przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2020r.  
W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, 
niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu. 

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na 
niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla 
poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Dostosowanie takie wymaga pisemnego 
porozumienia dyrektora szkoły z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 8 
listopada 2020r. 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady 
pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z  wnioskiem  
o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych 
do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie OKE. 
Wniosek powinien być uzasadniony i potwierdzony stosownymi dokumentami. Uzgodnienia 
pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej odbywają się w formie 
pisemnej nie później niż do 8 listopada 2020r. (np. nauczyciel wspomagający u uczniów 
słabowidzących); 

Do 20 listopada 2020r. wychowawca informuje na piśmie (załącznik 4b w Informacji o sposobie 
organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020) 
rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia. 

Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów 
dostosowania, o których mowa w pkt11., nie później niż do 25 listopada 2020r. (jako oświadczenie  
w załączniku wymienionym w pkt 11). Rodzice mogą się nie zgodzić np. na wydłużenie czasu pisania 
egzaminu. 

 

Do 25 lutego Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie  
w deklaracji, którą złożyli do 30 września. 
 
Do 11 maja Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych  
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem 
dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września. 
 

 


