EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY
2018/2019

INFORMACJE DLA
RODZICÓW

EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY
JĘZYK POLSKI
15 kwietnia 2019 r.
(poniedziałek)

Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie
trwał 120 minut

09.00 – 11.00
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi /dyslektycy/ czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej
niż o 60 minut

09.00 – 12.00

EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY
MATEMATYKA
16 kwietnia 2019 r.
(wtorek)

Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie
trwał 100 minut

09.00 – 10.40
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi /dyslektycy/ czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej
niż o 50 minut

09.00 – 11.30

EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY
JĘZYK OBCY
NOWOŻYTNY
17 kwietnia 2019 r.
(środa)

Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie
trwał 90 minut

09.00 – 10.30
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi /dyslektycy/ czas trwania
egzaminu może zostać przedłużony nie więcej
niż o 45 minut

09.00 – 11.15

1. Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu
i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły – o godz. 08.15 –
blok sportowy.

PRZEBIEG
EGZAMINU

2. O godzinie 08.30 zdający wchodzą do sali pojedynczo, według
kolejności na liście i zajmują miejsca przy stolikach, których
numery wylosowali. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie
dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację
szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.
3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do
pisania, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,
oraz – w przypadku egzaminu z zakresu matematyki – TYLKO
LINIJKA. Rysunki robimy długopisem/piórem.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń
telekomunikacyjnych.

4. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą
butelkę wody. Woda może być również zapewniona przez
szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka
powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń
przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

PRZEBIEG
EGZAMINU
c.d.

5. Arkusze egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie 09.00
- wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia
egzaminu z danego zakresu/poziomu.
6. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania
egzaminu ósmoklasisty ze sprzętu medycznego i leków
koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka
konieczność zostanie zgłoszona przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego (przez rodzica lub ucznia) przed rozpoczęciem
danej części egzaminu.

7. W przypadku:
 stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań
egzaminacyjnych przez ucznia,

PRZEBIEG
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 wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia
telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia
(słuchacza) z urządzenia telekomunikacyjnego w sali
egzaminacyjnej,
 zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu
w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom,

 przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
przerywa danemu uczniowi pracę z arkuszem
egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom
danej części egzaminu i nakazuje opuszczenie sali
egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia
egzaminu.

8. Jeżeli uczeń uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy
dotyczące jego przeprowadzania, on lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) mogą w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części
egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej
okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać
dokładny opis zaistniałej sytuacji.
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9. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje
zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie
stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania
egzaminu, na skutek zastrzeżeń, lub z urzędu dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić odpowiedni zakres/poziom
danej części egzaminu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego
wynik. Uczeń przystępuje do odpowiedniego zakresu/poziomu danej
części egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej.

PRZEBIEG
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10. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów skutkuje
unieważnieniem odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu
tych zdających (decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej). Uczeń przystępuje do odpowiedniego zakresu/poziomu
danej części egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej.
11. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który przystąpił do
odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie
dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej,
w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
unieważnia odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu tego ucznia.
W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia,
w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z
odpowiednich zakresów/poziomów danej części egzaminu, wpisuje się
„0%”.

12. W sytuacjach, o których mowa w pkt 8-9, dyrektor komisji
okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem,
rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia, któremu został unieważniony
dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty,
pisemną informację o przyczynach unieważnienia.
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13. Jeżeli podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego
w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych
przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu danej części
egzaminu ósmoklasisty. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia,
a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty lub danego
zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty w
terminie dodatkowym.
14. Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego,
którzy mają prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony
i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi
OKE.

TERMINY
DODATKOWE
EGZAMINU
ÓSMOKLASISTY

03 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
11.00 – język polski
04 czerwca 2019 r. (wtorek)
11.00 – matematyka
05 czerwca 2019 r. (środa)
11.00 – język obcy nowożytny

OGŁOSZENIE
I PRZEKAZANIE
WYNIKÓW
EGZAMINU
ÓSMOKLASISTY

14 czerwca 2019 r.

ZAŚWIADCZENIA
O SZCZEGÓŁÓWYCH
WYNIKACH EGZAMINU
UCZNIOWIE
OTRZYMAJĄ

21 czerwca 2019 r.

