WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA
O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY I EGZAMINIE GIMNAZJALNYM
w roku szkolnym 2018/2019
INFORMACJA DLA RODZICÓW ( PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
Do 28 września 2018 - rodzice uzyskują informacje o terminie egzaminów głównych , o sposobie
organizacji, możliwościach dostosowań warunków i form przeprowadzenia, deklaracjach językowych
( w naszej szkole 20 września odbyły się spotkania z dyrektorem i wicedyrektorem oraz
wychowawcami informujące o ww. procedurach ).
Do 1 października 2018 - należy złożyć pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny,
z którego uczeń przystąpi w trzeciej części do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.
W przypadku uczniów gimnazjum należy poinformować o zamiarze przystąpienia do egzaminu
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub na poziomie podstawowym
i rozszerzonym. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, który przystępuje do trzeciej części
egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował
w gimnazjum, jest zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu z tego języka na poziomie
rozszerzonym. Uczeń ten może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym,
na wniosek rodziców złożony wraz z deklaracją nie później niż do 1 października 2018.
Do 15 października 2018 – rodzice (prawni opiekunowie) przedkładają dyrektorowi szkoły
zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
Do 20 listopada 2018 – dyrektor / wicedyrektor szkoły przekazuje rodzicom uczniów posiadających
opinię/ orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej pisemną informację o wskazanych przez
radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia
egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych zdających zgodnych z ( Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków
i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym
2018/2019)
Do 23 listopada 2018 – rodzic (prawnych opiekun) po otrzymaniu pisemnej informacji od dyrektora/
wicedyrektora składa oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów
dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu
gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.
Do 30 listopada 2018 - dyrektor szkoły sporządza wykaz uczniów przystępujących do egzaminu
ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi
okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Do 10 stycznia 2019 - rodzice ucznia gimnazjum mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację
o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń
uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Mogą również poinformować o rezygnacji
z przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku uczniów,
którzy zgłosili zamiar przystąpienia do egzaminu na tym poziomie.
Do 15 stycznia 2019 – rodzice ósmoklasisty mogą złożyć dyrektorowi pisemną informację o zmianie
w deklaracji językowej.
W przypadku ucznia, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej
w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim, organizowany z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem , jest
zwolniony z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu.
Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia tytułu
odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły.
Dokumentacja związana z organizacją egzaminu ( deklaracje językowe uczniów o wyborze języka
obcego nowożytnego i o dostosowaniach warunków i form egzaminu) dla uczniów klas ósmych
znajduje się u dyrektora szkoły w budynku D, a dla gimnazjalistów u wicedyrektora w budynku C.
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Termin główny
15 kwietnia 2019 (poniedziałek) – godz. 9.00 - język polski,

120 minut

16 kwietnia 2019 (wtorek) – godz. 9.00

- matematyka, 100 minut

17 kwietnia 2019 ( środa) – godz. 9.00

- język obcy ,

90 minut

Termin dodatkowy
3 czerwca 2019 (poniedziałek) - godz.11.00 - język polski,
4 czerwca 2019 (wtorek) – godz. 11.00

- matematyka,

5 czerwca 2019 ( środa) - godz.11.00

- język obcy

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Termin główny
10 kwietnia 2019 ( środa) część humanistyczna
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9.00,

60 minut

- z zakresu języka polskiego

90 minut

- godz.11.00,

11 kwietnia 2019 (czwartek) część matematyczno – przyrodnicza
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych

- godz.9.00,

60 minut

- z zakresu matematyki

- godz.11.00, 90 minut

12 kwietnia 2019 ( piątek) język obcy nowożytny
- na poziomie podstawowym

- godz.9.00,

60 minut

- na poziomie rozszerzonym

- godz. 11.00, 60 minut

Termin dodatkowy
3 czerwca 2019 ( poniedziałek) część humanistyczna
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

- godz. 9.00

-z zakresu języka polskiego

- godz. 11.00

4 czerwca 2019 (wtorek) część matematyczno – przyrodnicza
-z zakresu przedmiotów przyrodniczych

- godz. 9.00

- z zakresu matematyki

- godz. 11.00

5 czerwca 2019 (środa) język obcy
- na poziomie podstawowym

- godz. 9.00

- na poziomie rozszerzonym

- godz. 11.00

TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I GIMNAZJALNEGO
- 14 czerwca 2019 roku
TERMIN WYDANIA ZAŚWIADCZEŃ ORAZ INFORMACJI ZDAJĄCYM - 21 czerwca 2019

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ( www.cke.gov.pl) w zakładce
poświęconej egzaminowi ósmoklasisty i egzaminowi gimnazjalnemu dostępne są informatory o
egzaminach w roku szkolnym 2018/2019.

