
 
 
 

 
WYDARZENIA SZKOLNE 

 
Nazwa uroczystości/imprezy 
 

Termin Osoba odpowiedzialna  

Sprzątanie Świata  20.09.2019r. D. Walter, S. Jermak 

Wybory do SU 28.09.2019r. A. Adamski 

Andrzejki 29.11.2019r. A. Adamski 

Mikołajki 6.12.2019r. A. Adamski 

Bal karnawałowy klas 0 - II 22.01.2020r. N. Szwalec, M. Stachowiak 

Dzień Wiosny 21.03.2020r. wychowawcy 

Gminny Turniej Piłki Nożnej 
klas I - III 

kwiecień D. Walter 

Dzień Matki 26.05.2020r. wychowawcy 

Dzień Malucha maj E. Rusinowicz, N. 
Szwalec 
M. Stachowiak 

IV Gminny Konkurs Języka 
Angielskiego 

marzec  A. Adamski 

Gminny Europejski Dzień 
Języków Obcych 

5.05.2020r. E. Szczepanek, 
E. Milkowska, A. Adamski 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 
 



 
 
 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
 
 

Do 27 września 2019r.  Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zapoznaje rodziców uczniów z
możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

Do 30 września 2019r. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemna deklarację wskazującą język obcy 
nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty  

Do 15 października 
2019r. 

Dostarczenie dyrektorowi szkoły opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o 
specyficznych trudnościach w uczeniu się 

Do 8 listopada 2019r.  Uzgodnienia w formie pisemnej w przypadku uczniów korzystających z dostosowania 
warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nieujętych w komunikacie 
o dostosowaniach, uzgodnienia dotyczące zakresu tych dostosowań pomiędzy dyrektorem
szkoły( po uzgodnieniu z radą pedagogiczną) a dyrektorem okręgowej komisji 
egzaminacyjnej. 

Do 20 listopada 2019r.  Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców 
ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania 
warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. 

Do 25 listopada 2018r. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych 
sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. 

Do 2 grudnia 2019r. Dyrektor szkoły sporządza wykaz uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty i 
przekazuje go za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego dyrektorowi 
okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Do 2 grudnia 2019r. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby nie później niż do 2 grudnia 2019 r. do 
okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazane zostały informacje o wszystkich 
rodzajach dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

Do 21 stycznia 2020r. Pisemna informacja rodziców ucznia do dyrektora szkoły o zmianie języka obcego 
nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język, którego uczeń uczył się w ramach 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Do 21 lutego 2020r. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu 
egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród 
członków zespołu. 

Do 28 lutego 2020r. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / 
upoważnieni przez niego nauczyciele są zobowiązani  do poinformowania uczniów oraz 
ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty 

Do 23 marca 2020r. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego spośród członków zespołu 
egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty w 
poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych 
zespołów 

Do 7 kwietnia 2020r. Przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów 
konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego i przekazanie tej informacji 
do OKE do 9 kwietnia 2020 r. 

Do 20 kwietnia 2020r. 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. 

  

 



 

 

 
 


