
 UPRAWNIENIA DO DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM 
PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
 

•  do 15 października  
 

• termin końcowy składania dokumentów w szkole 
uprawniających ucznia do dostosowania warunków i/lub 
form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

• w sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być 
przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po 
otrzymaniu dokumentu. 

 
  podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r.  w 

sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i  młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i 
oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U.z2015 r, poz.1113) 



DO 20 LISTOPADA 

  1.Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o 

wskazanych przez radę pedagogiczną 

dostosowaniach formy i warunków egzaminu. 

DO 25 LISTOPADA 

  2.Przyjęcie oświadczeń rodziców  

 o korzystaniu albo niekorzystaniu  

 z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną 

(4B). 

 

 



 Arkusz dostosowany do dysfunkcji ( treść, czas, czcionka) 

 Nieprzenoszenie rozwiązań na kartę odpowiedzi 

 Obecność nauczyciela wspomagającego lub innego specjalisty 

 Wydłużony czas pisania egzaminu 

 Zapisywanie rozwiązań zadań na komputerze 

 Dostosowana płyta CD 

 Dostosowanie warunków przystępowania do egzaminu 

ósmoklasisty do specyfiki choroby 

 Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań 

otwartych ( np. łagodniejsze ocenianie błędów ortograficznych 

u dyslektyków) 

 Odczytanie tekstu na głos (tekst powyżej 250 słów)  

 Oddzielna sala  



 Język polski o 60 minut 

 Matematyka o 50 minut 

 Język obcy nowożytny o 45 minut 



 

 Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność( 

niewidomi, słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący)- F, W  

 Uczniowie posiadający orzeczenie ze względu na  o 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym (W) 

 Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego(W) 

 Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo (W) 

 

 



 Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się(dysleksja, 

dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia) (W) 

 

 Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/20 będą objęci pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole (W) ze względu na: 

• trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem 

za granicą 

• zaburzenia komunikacji językowej 

• sytuację kryzysową lub traumatyczną 

 

 Uczeń (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka 

polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTY UPOWAŻNIAJĄCE DO DOSTOSOWANIA 

WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZENIA  

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY: 

 

1.Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego lub 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

2.Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym 

poradni specjalistycznej 

3.Zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza  



4.Pozytywna opinia Rady Pedagogicznej  na wniosek 

nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z 

uczniem ze względu na trudności adaptacyjne związane z 

wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia 

komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub 

traumatyczną, po uzyskaniu zgody rodziców. 

 



Ważne daty: 

15 października – termin końcowy składania dokumentów 

w szkole uprawniających ucznia do dostosowania 

warunków i/lub form przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty 

20 listopada 2019 – przekazanie rodzicom pisemnej 

informacji o formach  i warunkach dostosowań na 

egzaminie ósmoklasisty          

Do 23 listopada 2019 oświadczenie rodziców o 

nieskorzystaniu ze wskazanych dostosowań na 

egzaminie.  
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