najważniejsze informacje
dla uczniów i rodziców









Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać
zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
w roku szkolnym 2019/2020

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


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


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


1-3 czerwca 2020 r. godz. 9.00
Termin dla uczniów:
◦ którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili
do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub
przedmiotów,
◦ którzy przerwali pisanie egzaminu,
◦ którym przerwano i unieważniono egzamin.


Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego może
nastąpić w przypadku:
 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
ucznia
 wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo
materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych
w komunikacie o przyborach
 zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający
pracę pozostałym uczniom

Termin ogłoszenia wyników
19 czerwca 2020 r.
Uczniowie logują się na stronie www.oke.gda.pl w serwisie
dla uczniów. Loginy i hasła otrzymują od wychowawców.


Termin wydania zaświadczeń
26 czerwca 2020 r.
Uczniowie otrzymują zaświadczenia wraz ze świadectwem.










Każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym
tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań
(odpowiedzi).
Niedozwolone jest korzystanie z długopisów
zmazywanych/ścieralnych.
Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający
powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać –
zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych
mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają
ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.
Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne
czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu
medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.







Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego ze względu na niepełnosprawność uczeń pisze inny
test niż standardowy i ma dostosowane warunki
przeprowadzanego egzaminu.
Na podstawie pozostałych orzeczeń (w tym o potrzebie
nauczania indywidualnego), zaświadczeń lekarskich o stanie
zdrowia, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych,
pozytywnej opinii rady pedagogicznej uczeń ma dostosowane
warunki przeprowadzanego egzaminu.
Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej należy przedstawić dyrektorowi
szkoły do 15 października 2019 r.





Na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej uczeń o
którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona
znajomość języka polskiego, utrudnia zrozumienie czytanego
tekstu, pisze test dostosowany z języka polskiego i
matematyki. Uczeń ma również dostosowane warunki
przeprowadzanego egzaminu.
Dodatkowo uczeń może wnieść na salę słownik dwujęzyczny
(polsko-obcojęzyczny i obcojęzyczno-polski) w wersji
papierowej lub elektronicznej (dotyczy części 1. i 2. egzaminu
ósmoklasisty).



Na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej uczeń,
który w roku szkolnym 2019/2020 jest objęty pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na :
◦ trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem
za granicą
◦ zaburzenia komunikacji językowej
◦ sytuację kryzysową lub traumatyczną
ma dostosowane warunki przeprowadzanego egzaminu (test
pisze standardowy).

Sposoby dostosowania warunków
przeprowadzania egzaminu













powiększona czcionka lub test zapisany alfabetem Braille’a
korzystanie z oprogramowania i sprzętu specjalistycznego, których
zdający używa w procesie dydaktycznym
obecność i pomoc nauczyciela wspomagającego lub specjalisty
dodatkowe oświetlenie stanowiska pracy dostosowane do dysfunkcji
płyta CD z wydłużonymi przerwami (dotyczy j. obcego nowożytnego)
zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań
otwartych
zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań
egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi
wydłużony czas pracy z arkuszem
przystąpienie do egzaminu w osobnej sali

Sposoby dostosowania warunków
przeprowadzania egzaminu – wydłużenie czasu
czas trwania egzaminu (min)
arkusz
standardowy

przedłużenie
czasu

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

Zdający ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności
przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi.

Przed egzaminem ósmoklasisty
- ważne terminy dla rodziców
data

wydarzenie

do 27 września
2019 r.

należy zapoznać rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami
warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

do 30 września
2019 r.

należy uzyskać od rodziców deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z
którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty
należy uzyskać od rodzica deklarację o zamiarze przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty z matematyki w języku mniejszości narodowej, mniejszości
etnicznej lub w języku regionalnym

należy przedłożyć dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia
do 15 października
ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych
2019 r.
trudnościach w uczeniu się
do 20 listopada
2019 r.

należy przekazać rodzicom uczniów pisemną informację o wskazanym
przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków
lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

Przed egzaminem ósmoklasisty
- ważne terminy dla rodziców
data

wydarzenie

do 25 listopada
2019 r.

należy złożyć dyrektorowi oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu
ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych zdających

do 21 stycznia
2020 r.

należy przedłożyć dyrektorowi pisemną informację o zmianie w
deklaracjach dotyczących języka

do 7 kwietnia
2020 r.

należy przekazać dyrektorowi szkoły wniosek o zmianie języka obcego
nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad
przedmiotowych

Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Gdańsku (www.oke.gda.pl, w zakładce poświęconej
egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
 informatory o egzaminie ósmoklasisty
 przykładowe arkusze egzaminacyjne.

