Terminarz egzaminu ośmioklasisty
w roku szkolnym 2020/2021
Lp.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Działanie
Zapoznanie uczniów i ich rodziców z
możliwymi dostosowaniami warunków i
form przeprowadzenia egzaminu
ośmioklasisty
Złożenie w szkole przez rodziców
(prawnych opiekunów) deklaracji o
wyborze języka obcego nowożytnego
Przedłożenie dyrektorowi szkoły przez
rodziców zaświadczeń o stanie zdrowia
ucznia na podstawie których
przyznawane jest dostosowanie form lub
warunków przeprowadzenia egzaminu
ośmioklasisty
Termin przedłożenia dyrektorowi szkoły
przez rodziców opinii poradni
psychologiczno- pedagogicznej , w tym
poradni specjalistycznej
Termin uzgodnień pisemnych dyrektora
szkoły w porozumieniu z radą
pedagogiczną z dyrektorem okręgowej
komisji egzaminacyjnej w sprawie
dostosowania warunków lub form
przeprowadzenia egzaminu
ośmioklasisty nie ujętych w
komunikacie o dostosowaniach
Zapoznanie rodziców ( prawnych
opiekunów ) ucznia na piśmie o
wskazanych przez radę pedagogiczną
sposobie lub sposobach dostosowania
warunków /form przeprowadzenia
egzaminu ośmioklasisty do jego potrzeb
edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych
Termin złożenia przez rodziców
(prawnych opiekunów) dyrektorowi
szkoły pisemnego oświadczenia o
skorzystaniu lub rezygnacji ze
wskazanych sposobów dostosowania w
terminie
3 dni roboczych od dnia otrzymania
informacji

Termin
Do 28 września
2020r.

Osoba
odpowiedzialna
Dyrektor szkoły lub
upoważniony
nauczyciel

Do 30 września
2020r.

Dyrektor szkoły

Do 15
października
2020r.

Pedagog szkolny

Do 15
października
2020r.

Pedagog szkolny

Do 09 listopada
2020r.

Dyrektor szkoły

Do 20 listopada
2020r.

Dyrektor szkoły lub
upoważniona osoba
Nie później niż
do 25 listopada
2020r.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

16.

17.

18.

Przekazanie informacji o wszystkich
rodzajach dostosowań warunków i form
przeprowadzenia egzaminu
ośmioklasisty w szczególności
wskazania arkuszy w dostosowanej
formie
Termin złożenia wniosku do dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej o
zwolnienie ucznia z egzaminu
ośmioklasisty na podstawie orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego ze względu na
niepełnosprawność sprzężoną przez
dyrektora szkoły na wniosek rodziców
ucznia
Zgłoszenie zdających do egzaminu
ośmioklasisty w terminie głównym i
dodatkowym do Systemu
Informatycznego Obsługi Egzaminów
Ogólnokształcących( SIOEO) na
podstawie danych zgromadzonych w
SIO
Sprawdzenie przez dyrektora
poprawności wszystkich danych o
zdających przekazywanych do SIOEO
Przeprowadzenie próby egzaminu
ośmioklasisty
Zebranie przez dyrektora szkoły od
rodziców deklaracji o zmianie języka
obcego nowożytnego wskazanego we
wcześniejszych deklaracjach
Złożenie wniosku dyrektora szkoły w
porozumieniu z rodzicami ucznia do
dyrektora okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w sprawie wyrażenia
zgody na przeprowadzenie egzaminu w
innym miejscu niż szkoła ze względu na
stan zdrowia ucznia lub inną
niepełnosprawność
Przekazanie przez dyrektora szkoły do
dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej za pośrednictwem
SIOEO informacji o zmianie języka
obcego nowożytnego wskazanego w
deklaracji
Powołanie członków zespołu
egzaminacyjnego oraz zastępcy
przewodniczącego szkolnego zespołu
egzaminacyjnego; zawarcie

Dyrektor szkoły
Do 30 listopada
2020r.

Do 30 listopada
2020r.

Do 30 listopada
2020r.

Do 30 listopada
2020r.

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły
Dyrektor szkoły

Do 25 lutego
2021r.

Dyrektor szkoły

Do 25 lutego
2021r.

Dyrektor szkoły

Do 01 marca
2021r.

Dyrektor szkoły

Do 25 marca
2021r.

Dyrektor szkoły

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

porozumienia z dyrektorami innych
szkół, których pracownicy wchodzą w
skład zespołów nadzorujących
Poinformowanie uczniów i ich rodziców
o warunkach przebiegu egzaminu
ośmioklasisty w tym informacje :
● o harmonogramie i zasadach
przeprowadzenia egzaminu
● zasadach zaznaczania
odpowiedzi na karcie odpowiedzi
● zakazie wnoszenia do sali
egzaminacyjnej urządzeń
telekomunikacyjnych lub
korzystania z takich urządzeń w
sali
● konieczności samodzielnego
rozwiązywania zadań w czasie
egzaminu
Udział przewodniczącego i zastępcy
szkolnego zespołu egzaminacyjnego w
obowiązkowym szkoleniu w zakresie
organizacji egzaminu gimnazjalnego
prowadzonym przez przedstawiciela
komisji okręgowej.
Powołanie członków zespołu
egzaminacyjnego oraz zespołów
nadzorujących przebieg egzaminu w
poszczególnych salach.
Doskonalenie znajomości procedur
egzaminacyjnych wśród członków
zespołu egzaminacyjnego.
Złożenie deklaracji do dyrektora OKE
dotyczącej zmian gdy uczeń otrzymał
tytuł laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej lub tytuł laureata
konkursu przedmiotowego lub
ponadwojewódzkim z innego języka
nowożytnego niż ten zadeklarowany w
trzeciej części egzaminu
Omówienie zasad organizacji pracy
szkoły w dniach odbywania egzaminu
Zaplanowanie sposobu rozmieszczenia
członków zespołów nadzorujących i
przyznanie im sektorów do obserwacji
oraz stolików zdających w salach
egzaminacyjnych

Wychowawcy klas
VIII lub
Do 26 lutego
2021r.
Przewodniczący
Zespołu
Egzaminacyjnego lub
upoważnieni
nauczyciele

Terminy ustalone
przez OKE

Dyrektor szkoły

Do 26 kwietnia
2021r.

przewodniczący
szkolnego zespołu
egzaminacyjnego

nie później niż do
24 maja 2021r.

przewodniczący
i zastępcy szkolnego

Do 11 maja
2021r.

Dyrektor szkoły

nie później niż
dwa tygodnie
przed terminem
egzaminu

Dyrektor szkoły

Nie później niż
dwa tygodnie
przed terminem
egzaminu

Dyrektor szkoły i
przewodniczący
zespołów
nadzorujących

26.

27.

28.
29.

Przygotowanie sal oraz innych
materiałów potrzebnych do
przeprowadzenia egzaminu, zgodnie z
przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy, sprawdzenie stanu technicznego
urządzeń do przeprowadzenia części
trzeciej egzaminu ośmioklasisty
( 27 maja 2021 r.)
Sprawdzenie przygotowania sal do
egzaminu w dniu poprzedzającym
egzamin ośmioklasisty z danego
przedmiotu

Odebranie i sprawdzenie nie naruszenia
przesyłek zawierających zestawy zadań i
karty odpowiedzi.
Zabezpieczenie materiałów
egzaminacyjnych w sejfie.

30.

Sprawdzenie kompletności zespołów
nadzorujących egzamin. W przypadkach
losowych wyznaczenie zastępstwa.

31.

Ponowne sprawdzenie nie naruszenia
pakietów z materiałami
egzaminacyjnymi, otwarcie ich
w obecności przewodniczących
zespołów nadzorujących oraz
przedstawicieli uczniów.
Zajęcie przez zdających wyznaczonych
miejsc w salach egzaminacyjnych.

32.

33.

Przeprowadzenie egzaminu
ośmioklasisty z języka polskiego,
matematyka oraz języka obcego
nowożytnego.

34.

Przekazanie przez Przewodniczącego
Zespołu Egzaminacyjnego do
dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej za pośrednictwem
SIOEO o uzyskaniu przez ucznia
tytułu laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej oraz laureata
konkursu przedmiotowego ,
uprawniającego do zwolnienia z

Do 25 maja
2021r.

przewodniczący
zespołów
nadzorujących

24 maja 2021r.język polski
25 maja 2021r.matematyka
26 maja 2021r.język obcy
nowożytny

przewodniczący
szkolnego zespołu
egzaminacyjnego lub
przewodniczący
zespołów
nadzorujących

25 maja 2021r.
26 maja 2021r.

przewodniczący
szkolnego zespołu
egzaminacyjnego
przewodniczący
szkolnego zespołu
egzaminacyjnego

25 maja 2021r.
26 maja 2021r.
25 maja 2021r.
26 maja 2021r.
27 maja 2021r.
godz. 800

przewodniczący
szkolnego zespołu
egzaminacyjnego

25 maja 2021r.
26 maja 2021r.
27 maja 2021r.
godz. 830

przewodniczący
szkolnego zespołu
egzaminacyjnego

25,26,27 maja
2021r.
od godz. 845
do godz. 900

przewodniczący
i członkowie
zespołów
nadzorujących

25,26,27 maja
2021r.
od godz. 900

przewodniczący
zespołów
nadzorujących

Nie później niż
w dniu
egzaminu z
danego
przedmiotu

Dyrektor szkoły

35.

36.

37.
38.
39.

40.

41.
42.
43.

44.

egzaminu ośmioklasisty z danego
przedmiotu
Przekazanie okręgowej komisji
egzaminacyjnej materiałów
egzaminacyjnych.

Omówienie z uczniami i ich rodzicami
wyników egzaminu ośmioklasisty

Weryfikacja wykazu uczniów
przystępujących do egzaminu w terminie
dodatkowym w czerwcu
Przeprowadzenie egzaminu
ośmioklasisty w terminie czerwcowym
Termin złożenia wniosku za
pośrednictwem SIOEO w porozumieniu
z rodzicami ucznia o zwolnienie ucznia z
egzaminu ośmioklasisty z danego
przedmiotu lub przedmiotów w terminie
dodatkowym ze względu na szczególne
przypadki losowe lub zdrowotne
Przekazanie przez dyrektora szkoły
informacji o uczniach, którzy nie kończą
szkoły podstawowej do dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej,
uczniowie Ci nie otrzymują zaświadczeń
o szczegółowych wynikach egzaminu
ośmioklasisty
Termin ogłaszania wyników egzaminu
ósmoklasisty
Termin przekazania szkołom wyników,
zaświadczeń i informacji
Przekazanie uczniom za potwierdzeniem
zaświadczeń o wynikach egzaminu
ośmioklasisty
Przechowywanie dokumentacji
związanej z przeprowadzeniem
egzaminu ośmioklasisty

25,26,27 maja
2021r.,
niezwłocznie po
zakończeniu prac
zespołów
nadzorujących
i sporządzeniu
protokołu
Niezwłocznie po
otrzymaniu
wyników
egzaminów z
OKE

przewodniczący
szkolnego zespołu
egzaminacyjnego

Wychowawcy klas

Do czerwca
2021r.

Dyrektor szkoły

16, 17,18
czerwca 2021r.

Dyrektor szkoły

Do 22 czerwca
2021r.

Dyrektor szkoły

Do 22 czerwca
2021r.

Dyrektor szkoły

02 lipca 2021 r.

OKE

do 08 lipca
2021r.

OKE

09 lipca
2021r.

Wychowawcy klas/
dyrektor szkoły

Do 09 stycznia
2022r.

Dyrektor szkoły

UWAGA: Terminy, sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w
2021 r. może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na
zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.
Opracowała: M. Szemlij

