Uchwała nr 6/2021/2022
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 27
z dnia 19.10.2021 r.
w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym
2021/2022 egzaminu ósmoklasisty do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Na podstawie: § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1361), Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20
sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków
i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 ustala się co
następuje:
§1
Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje wskazane sposoby dostosowania warunków
przeprowadzania w roku szkolnym 2021/22 egzaminu ośmioklasisty.
§2
Dyrektor dostosowuje, na podstawie wskazań Rady Pedagogicznej zawartych w protokole
z posiedzenia w dniu 19.10.2021 r., warunki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 27
w Częstochowie dla poszczególnych uczniów załącznik do uchwały opiniującej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§4
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły

Protokolant :
Jadwiga Janikowska

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 27
w Częstochowie
(-)Sylwia Szczygłowska

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Rada Pedagogiczna liczy 38 członków. Obecnych na posiedzeniu 32 członków.
Za przyjęciem uchwały głosowało 32 osoby, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0 osób.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2021/2022 z dnia 19.10.2021 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – DOSTOSOWANIA
Uprawnieni do dostosowania:
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym z: dysleksją, dysgrafią,
dysortografią, dyskalkulią
Podstawa uprawnienia:
Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
Oznaczenie arkusza: O*-100
Czas trwania egzaminu z przedmiotów:
 język polski 120 minut


matematyka 100 minut



język obcy 90 minut

Możliwe sposoby dostosowania:
1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez
przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu.
3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej).
4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi zdającego
do zadań otwartych (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia
odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń lub słuchacz w toku edukacji został wdrożony
do takiej współpracy z nauczycielem).
W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego uczeń korzystający z pomocy nauczyciela
wspomagającego ma obligatoryjnie przyznaną płytę CD z dostosowanym nagraniem, tj. z
wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich
wykonanie. Korzystanie z płyty z dostosowanym nagraniem wymaga przyznania dostosowania
określonego w pkt 2. w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty o 45 minut.
5. Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do
pracy odczytuje z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące
po 250 wyrazów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty z języka
polskiego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności w samodzielnym
czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).
6. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.
Uprawnieni do dostosowania:
Uczniowie z chorobami przewlekłymi

Podstawa uprawnienia:
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenie o stanie zdrowia
wydane przez lekarza
Oznaczenie arkusza: O*-100
Czas trwania egzaminu z przedmiotów:
 język polski 120 minut


matematyka 100 minut



język obcy 90 minut

Możliwe sposoby dostosowania:
1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
2. Dostosowanie warunków przystępowania do egzaminu do specyfiki choroby.
3. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu.
4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu, jeżeli choroba uniemożliwia pisanie i/lub czytanie.
W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego uczeń korzystający z pomocy nauczyciela
wspomagającego ma obligatoryjnie przyznaną płytę CD z dostosowanym nagraniem, tj. z
wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich
wykonanie. Korzystanie z płyty z dostosowanym nagraniem wymaga przyznania dostosowania
określonego w pkt 3. w maksymalnym wymiarze, tj. przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty o 45 minut

