
„Kalendarz Ósmoklasisty” 

Rok szkolny 2022/2023 

1.Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 

września2022r., pisemną deklarację: 

a)wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu 

ósmoklasisty (załącznik 3a) 

2. Dyrektor szkoły, korzystając z danych o uczniach zgromadzonych w SIO (Systemie 

Informacji Oświatowej), przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej 

informacje o uczniach danej szkoły, którzy będą przystępowali do egzaminu 

ósmoklasisty, za pośrednictwem SIOEO, w terminie określonym przez dyrektora tej 

komisji, nie później niż do 30 listopada 2022r. Do OKE przekazuje się: 

a) dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru 

PESEL –nazwę, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym 

b)informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do egzaminu 

ósmoklasisty 

c) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania: 

formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

3. Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 23 lutego 

2023r., pisemną informację o:a.zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w 

deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych(załącznik 3a) 

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

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to: 

a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie 

społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 



c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

d .zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza 

e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się 

f. 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. 

5. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż 

do 17 października 2022r. 

6. Zaświadczenie o stanie zdrowia rodzic przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż  

 

do 17 października 2022 r. 

 

7. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania 

uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty nie później niż do 28 września 2022r. 

8. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, 

wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty dla ucznia. 

9.Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub 

sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do 

jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 21 listopada 

2022r.(załącznik 4b). 



 10.Rodzice ucznia lub słuchacz składają oświadczenie (również w załączniku 4b) o 

korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni 

roboczych od dnia otrzymania informacji tj. nie później niż do 24 listopada 2022r. 

11. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby nie później niż do 30 listopada 2022r.do 

okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazane zostały informacje o wszystkich rodzajach 

dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły 

odpowiada również za poprawność informacji dotyczących sposobu dostosowania warunków 

lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia określonych w 

SIOEO. 

12. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / 

upoważnieni przez niego nauczyciele są zobowiązani – nie później niż do 23 lutego 

2023 r. – do poinformowania uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach 

przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym o: 

a. harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

b. zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy 

mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie) 

c. zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub 

korzystania z takich urządzeń w tej sali 

d. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu. 

13. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 23 marca 2023r., 

powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego 

tego zespołu spośród członków zespołu(załącznik 5a i 5b). 

14. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 24 kwietnia 2023r., 

spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg 

egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza 

przewodniczących tych zespołów(załącznik 5a) 

15. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni – nie później niż do 

22 maja 2023 r. – przeprowadzić szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty 

dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów 

nadzorujących. 


