
 
 

HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI  
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2023 R. 

 
Szkoła Podstawowa nr 48 z Oddziałami Specjalnymi i Sportowymi w Bydgoszczy 

 
Lp. Termin Zadanie 

1. do 28 września 2022 r. 

Omówienie instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty (w 
tym przekazanie informacji o możliwościach dostosowania warunków i form 
egzaminu - Informator, sekcja 3, pkt. 3.4) oraz harmonogramu przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty na godzinach wychowawczych i na zebraniach z 
rodzicami (wychowawcy klas). Warto wykorzystać w prezentacji sekcję 10. z 
Informatora. 

2. do 30 września 2022 r. 

Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację:  
a) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do 

egzaminu ósmoklasisty (załącznik 3a),  
b) informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z 

matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 
języku regionalnym (załącznik 3b).  

3. do 17 października 2022 r. 

Zbieranie od zdających dokumentów uprawniających do dostosowania 
warunków i form egzaminu (opinie poradni psychologiczno pedagogicznych, w 
tym poradni specjalistycznych; zaświadczenia o stanie zdrowia). W przypadkach 
losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form 
egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie 
późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

4. do 9 listopada 2022 r. 

W przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub form 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nieujętych w komunikacie o 
dostosowaniach, uzgodnienia dotyczące dokładnego zakresu tych dostosowań 
pomiędzy dyrektorem szkoły (po uzgodnieniu z radą pedagogiczną) a 
dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej powinny nastąpić nie później niż 
do 9 listopada 2022 r. Uzgodnienia odbywają się w formie pisemnej. Jeżeli 
konieczność przyznania dostosowań, o których mowa powyżej, nastąpi po 9 
listopada 2022 r., stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone 
niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takich 
dostosowań (SIOEO). 

5. do 14 listopada 2022 r. 
Wskazanie przez radę pedagogiczną sposobu lub sposobów dostosowania 
warunków i form przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb i 
możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

6. do 21 listopada 2022 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 (załącznik 4b). 

7. do 24 listopada 2022 r. 
Rodzice ucznia lub słuchacz składają oświadczenie (również w załączniku 4b) o 
korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w 
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.  

8. do 30 listopada 2022 r. 

Dyrektor szkoły sporządza wykaz uczniów przystępujących do egzaminu 
ósmoklasisty i przekazuje go za pośrednictwem dedykowanego systemu 
informatycznego (SIOEO) dyrektorowi OKE. Wykaz zawiera:  
a) dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku 

numeru PESEL – nazwę, serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie 
oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym, 

b)  informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią do 
egzaminu ósmoklasisty, 

c) informację o uczniach, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu 



ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, 
mniejszości etnicznej lub języku regionalnym (na podstawie deklaracji), 

d) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:  
- formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, 
- warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.  

9. do 30 listopada 2022 r. 

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w pkt 3.2.2. 
Informacji… może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 
wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły, złożony 
nie później niż do 30 listopada 2022 r. (załącznik 2a) za pośrednictwem 
SIOEO. Dyrektor szkoły wydrukowany i podpisany wniosek przesyła wraz z 
dokumentami do OKE. 

10. do 23 lutego 2023 r. 

Złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach:  
a) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język 

obcy, którego uczeń lub słuchacz uczył się w ramach obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych (załącznik 3a),  

b) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku 
danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym 
(załącznik 3b).  

11. do 23 lutego 2023 r. 

Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu 
ósmoklasisty, w tym o:  
a) harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,  
b) zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, 
którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie),  
c) zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych 
lub korzystania z takich urządzeń w tej sali,  
d) konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.  
(wychowawcy klas) 

 

12. 
do 15 marca 2023 r.  
 

Przyjęcie deklaracji przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty od uczniów – 
obywateli Ukrainy, którzy rozpoczęli kształcenie w VIII klasie szkoły 
podstawowej po 30 września 2022 r. (załącznik 3d). 

13. 
do 22 marca 2023 r.  
 

Przekazanie do OKE informacji o uczniach – obywatelach Ukrainy 
przystępujących do egzaminu ósmoklasisty (pkt 3.2.7. i 3.4.22. Informacji...), w 
tym informacji dotyczących sposobu dostosowania warunków lub form 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia – obywatela 
Ukrainy, za pomocą systemu informatycznego SIOEO.  

14. do 23 marca 2023 r. 
Powołanie członków oraz zastępcy przewodniczącego zespołu 
egzaminacyjnego (załączniki 5a i 5b). 

15. do 24 kwietnia 2023 r. 
Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w każdej sali (załącznik 
5a). 

16. do 9 maja 2023 r. 
Przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego 
w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych 
(załącznik 3c). 

17. 
do 12 maja 2023 r.  
 

Przekazanie do dyrektora OKE informacji o zmianie języka obcego 
nowożytnego na inny język obcy nowożytny w przypadku laureatów lub 
finalistów olimpiad oraz konkursów (SIOEO). 

18. do 22 maja 2023 r. 
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla 
nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów 
nadzorujących.  

19. do 22 maja 2023 r. 
Przypomnienie zdającym informacji o zasadach postępowania  
w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub 
zdrowotnych (wychowawcy klas). 

20. do 22 maja 2023 r. 
Przygotowanie sal egzaminacyjnych do przeprowadzenia części pisemnej 
egzaminu zgodnie z instrukcją przygotowania  i organizacji egzaminu 
ósmoklasisty. 

21. 23 maja 2023 r. (wt.) Egzamin ósmoklasisty – język polski, godz. 900 (120 min lub do 180 min). 
22. 24 maja 2023 r. (śr.) Egzamin ósmoklasisty – matematyka, godz. 900 (100 min lub do 150 min). 



23. 25 maja 2023 r. (czw.) 
Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny, godz. 900 (90 min lub do 135 
min). 

24. 
po zakończeniu poszczególnych 
części egzaminu  

Dostarczenie do OKE w Gdańsku dokumentacji z poszczególnych części 
egzaminu ósmoklasisty. 

25. 
w terminie 2 dni od daty 
odpowiedniej części egzaminu 
ósmoklasisty 

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie 
egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania 
(załącznik 13a).  

26. 
w terminie 7 dni od otrzymania 
zastrzeżenia 

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 
7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców o 
wyniku rozstrzygnięcia (załącznik 13b).  

27. 

w terminie 3 dni od otrzymania 
informacji o wyniku 
rozstrzygnięcia / w terminie 7 
dni od wniesienia zastrzeżenia 

Uczeń lub jego rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
informacji o wyniku rozstrzygnięcia, o której mowa w pkt 21, mogą wnieść do 
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej (załącznik 13c). Dyrektor Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich 
wniesienia (załącznik 13c). Rozstrzygnięcie dyrektora CKE jest ostateczne i nie 
służy na nie skarga do sądu administracyjnego.  

28. 12-14 czerwca 2023 r. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty (godz. 900). 
29. 3 lipca 2023 r. Udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty.  

30. 6 lipca 2023 r. 

Wręczenie zaświadczeń oraz informacji uczniom (sekretariat szkoły): 
a) godz. 900  – 8a, 
b) godz. 930  – 8b, 
c) godz. 1000  – 8d, 
d) godz. 1030  – 8e, 
e) godz. 1030  – 8f. 

 


