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Harmonogram zadań związanych z egzaminem ósmoklasisty 

 

Data Czynności organizacyjne 
Osoba  

odpowiedzialna 
Uwagi 

do 30 września 2018 Termin wydania opinii przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne lub 
specjalistyczne (opinia wydana nie 
wcześniej niż po ukończeniu III klasy SP). 

PPP  

Do 1 października 
2018 

Złożenie dyrektorowi przez rodziców 
pisemnych deklaracji wskazujących 
język obcy nowożytny, z którego uczeń 
przystąpi do egzaminu 

  

do 15 października 
2018 

Termin przedłożenia dyrektorowi szkoły 
opinii wydanej przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne lub 
specjalistyczne.  

Rodzice  

do 25 października 

2018 

Rada pedagogiczna – ustalenie 
dostosowania form i warunków 
egzaminu  uczniom z orzeczeniami i 
opiniami 

Dyrektor szkoły  

do 20 listopada 2018 Powiadomienie rodziców o 
dostosowaniu warunków i form 
egzaminu do dysfunkcji ucznia. Termin 
przedłożenia przez rodziców (prawnych 
opiekunów) dyrektorowi szkoły 
pisemnego oświadczenia o rezygnacji z 
prawa do przystąpienia  
do sprawdzianu w warunkach i formie 
dostosowanych do dysfunkcji ucznia. 

Dyrektor 
Rodzice 

 

Do 23 listopada 2018 Złożenie przez rodziców oświadczenia 
dotyczącego korzystania albo 
niekorzystania z dostosowań 
wskazanych przez RP 

Pedagog 

Rodzice 

 

do 30 listopada 2018 Przekazanie do OKE danych dotyczących 
uczniów przystępujących do egzaminu, 
zapisanych w serwisie elektronicznym. 

Dyrektor 

 

 

grudzień 2018 Próbny egzamin ósmoklasisty Dyrektor  

do 15  lutego 2019 Powołanie członków oraz zastępcy 
przewodniczącego szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego  

Dyrektor szkoły  

Do 28 lutego 2019 Poinformowanie uczniów o warunkach Wychowawcy  
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Data Czynności organizacyjne 
Osoba  

odpowiedzialna 
Uwagi 

przebiegu sprawdzianu, zapoznanie 
zdających z Informacją dla uczniów 
przystępujących do egzaminu oraz 
zasadami kodowania i wypełniania karty 
odpowiedzi, dostosowując wyjaśnienia 
dla uczniów z dysfunkcjami. Zapoznanie 
rodziców z procedurami egzaminu 

klas VIII 

Do 15 marca 2019 Powołanie członków szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego oraz zespołów 
nadzorujących  przebieg egzaminu 
w każdej Sali oraz wyznaczenie 
przewodniczących. 

Dyrektor szkoły  

Według ustaleń OKE Szkolenie przez OKE przewodniczących 
SZE i ich zastępców w zakresie 
stosowania procedur i organizacji 
sprawdzianu. 

OKE  

Do 12 kwietnia 2019 Przeszkolenie szkolnych zespołów 
egzaminacyjnych 
przez przewodniczącego SZE. 

Wicedyrektor  

14 kwietnia 2019 Przygotowanie sal do egzaminu zgodnie 
z instrukcją. 

 

Przewodniczący 
Szkolnych 
Zespołów 
Nadzorujących 

 

14 kwietnia 2019 
godz.16.00 

Sprawdzenie odpowiedniego 
przygotowania sal do egzaminu 

 

Wicedyrektor  

15 kwietnia 2019 r. 

16 kwietnia 2019 r. 

17 kwietnia 2019 r. 

Odebranie przesyłki z materiałami 
egzaminacyjnymi i sprawdzenie, czy nie 
została ona naruszona. Zabezpieczenie 
materiałów egzaminacyjnych przed 
nieuprawnionym ujawnieniem w sejfie. 
Upoważnienie osoby do dostępu do 
materiałów w sytuacjach losowych. 

 

Dyrektor lub 
osoba przez 
niego 
upoważniona - 
wicedyrektor 

 

I CZĘŚĆ EGZAMINU JĘZYK POLSKI 

15 kwietnia 2019 

(godz. 8.30) 

Sprawdzenie, czy zespoły nadzorujące 
egzamin są kompletne. 

Dyrektor  

15 kwietnia 2019 

(godz.8.40) 

Sprawdzenie, czy pakiety z materiałami 
egzaminacyjnymi nie zostały naruszone 
i otwiera je w obecności 

Dyrektor  
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Data Czynności organizacyjne 
Osoba  

odpowiedzialna 
Uwagi 

przewodniczących zespołów 
nadzorujących oraz przedstawicieli 
uczniów oraz przekazanie materiałów 
przewodniczącym zespołu 
nadzorującego. 

15 kwietnia 2019 

(godz. 8.45) 

 

Zajęcie przez zdających wyznaczonych 
miejsc w salach – pojedynczo, według 
kolejności na liście. 

Przewodniczący 
Szkolnych 
Zespołów 
Nadzorujących 

 

 

 

 

15 kwietnia 2019 

(godz. 9.00) 

Rozdanie zestawów egzaminacyjnych 

zdającym w salach i rozpoczęcie 

sprawdzianu. 

Przewodniczący 
Szkolnych 
Zespołów 
Nadzorujących 

 

15 kwietnia 2019 

(po godz. 11.00) 

 

Odbiór prac od zdających, przeliczenie, 
odnotowanie liczby zestawów 
egzaminacyjnych w protokole oraz 
spakowanie i opisanie ich zgodnie z 
instrukcją OKE 

Dyrektor  

II CZĘŚĆ EGZAMINU MATEMATYKA 

16 kwietnia 2019 

(godz.9.00) 

Sprawdzenie, czy zespoły nadzorujące 
egzamin są kompletne. 

Dyrektor  

 16 kwietnia 2019 

(godz.8.40) 

 

Sprawdzenie, czy pakiety z materiałami 
egzaminacyjnymi nie zostały naruszone 
i otwarcie ich  w obecności 
przewodniczących zespołów 
nadzorujących oraz przedstawicieli 
uczniów oraz przekazanie materiałów 
przewodniczącym zespołu 
nadzorującego. 

Dyrektor  

16 kwietnia 2019 

(godz.8.45) 

Zajęcie przez zdających wyznaczonych 
miejsc w salach – pojedynczo, według 
kolejności na liście. 

Przewodniczący 
Szkolnych 
Zespołów 
Nadzorujących 

 

 

16 kwietnia 2019 

(godz.9.00) 

Rozdanie zestawów egzaminacyjnych  

zdającym w salach. 

Przewodniczący 
Szkolnych 
Zespołów 
Nadzorujących 
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Data Czynności organizacyjne 
Osoba  

odpowiedzialna 
Uwagi 

16 kwietnia 2019 

(godz.10.40) 

 

Odbiór prac od zdających, przeliczenie, 
odnotowanie liczby zestawów 
egzaminacyjnych w protokole oraz 
spakowanie i opisanie ich zgodnie z 
instrukcją OKE 

Dyrektor  

 16 kwietnia 2019 

 

Dostarczenie wypełnionych zestawów 
egzaminacyjnych wraz z dokumentacją 
do wyznaczonych przez dyrektora 
właściwej okręgowej komisji 
egzaminacyjnej miejsc w określony 
przez niego sposób i w ustalonym 
terminie 

Dyrektor  

III CZĘŚĆ EGZAMINU JĘZYK OBCY 

17 kwietnia 2019 

(godz.8.30) 

Sprawdzenie, czy zespoły nadzorujące 
egzamin są kompletne. 

Dyrektor  

 17 kwietnia 2019 

 

(godz.8.40) 

Sprawdzenie, czy pakiety z materiałami 
egzaminacyjnymi nie zostały naruszone 
i otwarcie ich  w obecności 
przewodniczących zespołów 
nadzorujących oraz przedstawicieli 
uczniów oraz przekazanie materiałów 
przewodniczącym zespołu 
nadzorującego. 

Dyrektor  

17 kwietnia 2019 

(godz.8.45) 

Zajęcie przez zdających wyznaczonych 
miejsc w salach – pojedynczo, według 
kolejności na liście. 

Przewodniczący 
Szkolnych 
Zespołów 
Nadzorujących 

 

 

17 kwietnia 2019 

(godz.9.00) 

Rozdanie zestawów egzaminacyjnych  

zdającym w salach. 

Przewodniczący 
Szkolnych 
Zespołów 
Nadzorujących 

 

 

17 kwietnia 2019 

 

(godz.10.30) 

Odbiór prac od zdających, przeliczenie, 
odnotowanie liczby zestawów 
egzaminacyjnych w protokole oraz 
spakowanie i opisanie ich zgodnie z 
instrukcją OKE 

Dyrektor  

 17 kwietnia 2019 Dostarczenie wypełnionych zestawów 
egzaminacyjnych wraz z dokumentacją 

Dyrektor  
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Data Czynności organizacyjne 
Osoba  

odpowiedzialna 
Uwagi 

 do wyznaczonych przez dyrektora 
właściwej okręgowej komisji 
egzaminacyjnej miejsc w określony 
przez niego sposób i w ustalonym 
terminie 

 17 maja 2019 Przekazanie do OKE listy uczniów, 
którzy przystąpią do egzaminu 
w terminie dodatkowym. 

Dyrektor  

3 czerwca 2019 
(godz. 11.00) 

4 czerwca 2019 
(godz. 11.00) 

5 czerwca 2019 
(godz.11.00) 

Dodatkowy termin przeprowadzenia 
egzaminu. 

Dyrektor  

 14 czerwca 2019 Ogłoszenie wyników egzaminu. 
Przekazanie do szkół zaświadczeń i 
I raportu z wynikami oraz zamieszczenie 
na stronach internetowych OKE 
informacji o wynikach uzyskanych w 
gminach, powiatach i województwach. 

 

 

OKE 

 

 

 21 czerwca 2019 Wydanie zaświadczeń absolwentom 
wraz ze świadectwami 

Wychowawcy 
klas VIII 

 

 


