
INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY DLA RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:
- termin główny -  25, 26, 27 maja 2021r.
- termin dodatkowy- czerwiec 2021r.

2. Czas trwania egzaminu:
- 25 maja 2021r. - język polski -120 minut, dostosowany -do 180 minut
- 26 maja 2021r. - matematyka – 100 minut, dostosowany -do 150 minut
- 27 maja 2021r. - język obcy nowożytny -90 minut, dostosowany -do 135 minut

3. Dostosowania:
- dostosowanie  form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy
dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających,
- dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu (dodatkowy sprzęt specjalistyczny i
środki  dydaktyczne,  przedłużenie  czasu  pracy  z  arkuszem,  ustalenie  zasad  oceniania,
zapewnienie obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela wspomagającego ucznia w
czytaniu  i  pisaniu  lub  specjalisty  odpowiednio  z  zakresu  danego  rodzaju
niepełnosprawności,  niedostosowania  społecznego  lub  zagrożenia  niedostosowaniem
społecznym).

4. Sposoby pracy z arkuszem egzaminacyjnym z:
- języka polskiego – arkusz egzaminacyjny z kartą odpowiedzi
- matematyki- arkusz egzaminacyjny, karta pracy, karta odpowiedzi
- języka obcego nowożytnego- arkusz egzaminacyjny z kartą odopwiedzi

Zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowy czas(5 minut) przeznaczony
na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi nie wliczany do
czasu pracy z arkuszem.

5. Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urzadzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z
takich urządzeń w sali.

6. Przyborami, które mogą uczniowie wnieść do sali są: długopis z czarnym wkładem, linijka (
matematyka).

7. Uczniowie i ich rodzice mają możliwość wglądu do swojej sprawdzonej i  ocenionej pracy
po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły o tym fakcie.

8. Ważne terminy:
- do 28 września 2020r. - rodzice uczniów zostaną zapoznani z możliwymi dostosowaniami
warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
-  do 20 listopada 2020r. - rodzice uczniów otrzymają pisemną informację o wskazanym
przez  radę  pedagogiczną  sposobie  lub  sposobach  dostosowania  warunków  lub  formy
przeprowadzania  egzaminu  ósmoklasisty  do  potrzeb  edukacyjnych  i  możliwości
psychofizycznych zdających,
- do  15  października 2020r.  -  przedłożenie  dyrektorowi  szkoły zaświadczenia  o  stanie
zdrowia  ucznia  lub  opinii  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  o  specyficznych
trudnościach w uczeniu się.
- do  25  listopada  2020r  –  złożenie  oświadczenia  o  korzystaniu  lub  niekorzystaniu  ze
wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej
informacji  o  wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania
warunków  lub  form  przeprowadzania  egzaminu  ósmoklasisty  do  potrzeb  i  możliwości
psychofizycznych zdających.

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronie  www.oke.gda.pl
pod zakładką Egzaminy- egzamin ósmoklasisty.

http://www.oke.gda.pl/

