
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – ważne daty: 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - PRÓBNY 
język polski 18 grudnia 2018 r. 

(wtorek)  
matematyka 19 grudnia 2018 r 

(środa)  
język obcy nowożytny 20 grudnia 2018 r 

(czwartek) 
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – PRÓBNY (dodatkowy termin)  
język polski 7 stycznia  2019r. 

(poniedziałek) 
matematyka 8 stycznia 2019r. 

 (wtorek) 
język obcy nowożytny 9 stycznia 2019r.  

(środa) 
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
język polski 15 kwietnia 2019 r. 

(poniedziałek) – godz. 9:00 
matematyka  16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – 

godz. 9:00 
język obcy nowożytny  17 kwietnia 2019 r.  

(środa) – godz. 9:00 
DODATKOWY TERMIN EGZAMINU 
język polski  3 czerwca 2019 r. 

(poniedziałek) – godz. 11:00 
matematyka 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – 

godz. 11:00 
język obcy nowożytny 5 czerwca 2019 r. (środa) – 

godz. 11:00 
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  14 czerwca 2019 r. 
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń  14 czerwca 2019 r 
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym  21 czerwca 2019 r. 

 

WAŻNE DATY DLA SZKOŁY 

Zgłoszenie przez dyrektora szkoły, która pierwszy raz bierze udział w 
egzaminie 

do 1 października 2018 r. 

Zgłoszenie listy uczniów do OKE drogą elektroniczną do 30 listopada 2018 r. 
Złożenie na ręce dyrektora wniosku o zwolnienie ucznia z egzaminu ze 
względu na orzeczenie - rodzice 

do 30 listopada 2018 r. 

Deklaracja rodziców o wyborze języka nowożytnego, zdawaniu matematyki w 
języku mniejszości narodowych 

do 1 października 2018 r., 

Uzgodnienia dotyczące dokładnego zakresu  dostosowań warunków lub form 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nieujętych w komunikacie o 
dostosowaniach pomiędzy dyrektorem szkoły (po uzgodnieniu z radą 
pedagogiczną) a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej 

do 9 listopada 2018 r. 

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu 
niż szkoła składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor 
szkoły w porozumieniu z rodzicami 

do 15 stycznia 2019 r. 

Rodzice mogą złożyć wniosek o rezygnacji z wyboru języka mniejszości 
narodowej lub innego języka nowożytnego 

do 15 stycznia 2019 r 

Na wniosek rodziców dyrektor informuje OKE o tytule laureata lub finalisty 
olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł 
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został 
zadeklarowany 

do 1 kwietnia 2019 r 



Dyrektor szkoły informuje OKE  
zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji, 
rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z matematyki w języku danej 
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym 

do 18 stycznia 2019 r. 
do 4 kwietnia 2019 r. 

OKE przesyła wykaz uczniów, którzy nie przystąpili lub przerwali egzamin do 17 maja 2019 r. 
Dyrektor składa wniosek do OKE w porozumieniu z rodzicami dzieci, które w 
szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, nie mogą przystąpić do 
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 
dodatkowym 

do 12 czerwca 2019 r 

 
DOTYCZY DOSTOSOWAŃ UCZNIÓW 
 
Zaświadczenie o stanie zdrowia, orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność składa rodzic 
dyrektorowi 

do 15 października 2018 r. 

Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się składa rodzic dyrektorowi 

do 15 października 2018 r. 

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do 
zapoznania rodziców uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami 
warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

do 28 września 2018 r 

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie 
rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym przez radę 
pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i 
możliwości psychofizycznych 

do 20 listopada 2018 r. 

Rodzice ucznia lub słuchacz składają oświadczenie o korzystaniu albo 
niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania informacji 

do 23 listopada 2018 r 

Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby do OKE przekazane zostały informacje o 
wszystkich rodzajach dostosowań warunków i form przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty 

do 30 listopada 2018 r. 

 
WAŻNE DLA 7 KLAS 
 
Na zebraniu w styczniu wychowawcy informują rodziców uczniów o skierowaniu do PPP w celu uzyskania 
dostosowań. Do końca roku szkolnego rodzice dostarczają nową aktualną opinię. 
 
POWOŁANIE ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO I ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH 
 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu 
egzaminacyjnego 

do 15 lutego 2019 r., 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego spośród członków zespołu 
egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu 
ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza 
przewodniczących tych zespołów 

do 15 marca 2019 r. 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni 
przeprowadzić szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla 
nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów 
nadzorujących. 

do 12 kwietnia 2019 r.  

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego 
nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele są zobowiązani – do 
poinformowania uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach 
przebiegu egzaminu ósmoklasisty 

do 28 lutego 2019 r. 

 


