
Delegatura  w Siedlcach

Przepisy prawa oświatowego

wprowadzone 

od 1 stycznia 2018 r.



Ustawa o systemie oświaty

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457)

uwzględnienie zmian wprowadzonych:

• ustawą o finansowaniu zadań oświatowych,

• ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

• przepisami ogłoszonymi przed dniem 4 lipca 2018 r.

Tekst jednolity ustawy nie obejmuje  art. 89-122, art. 134, art. 146 i art. 147 ufzo oraz art. 72 

ust. 1-4, art. 73 i art. 76 ustawy o imprezach turystycznych.
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Co zawiera Ustawa o systemie oświaty?
Rozdziały:

1. Przepisy ogólne. Definicje -szkoły, programy.., art.5g-zakaz pobierania opłat; art. 5h-

zadania dyrektora w innych formach wychowania przedszkolnego; art. 9a CKE; art. 9c

OKE; art. 9ca-9e egzaminatorzy, arbitraż, materiały egzaminacyjne; art. 10 i 10a egzaminy

eksternistyczne; art. 11 świadectwa i dyplomy szkolne;art.12 nauka religii; art. 13 prawa

mniejszości narodowych i etnicznych

3. Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi -program nauczania, podręczniki

3a. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

art.44a-44zr

3b. Egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie art.44zs-44zzzy

8a. Pomoc materialna dla uczniów art.90b-90v

9. Przepisy szczególne art.91-95 – nostryfikacja, wypoczynek, cudzoziemcy

9a. Przepisy karne – organizacja wypoczynku bez zgłoszenia

11. Przepisy przejściowe i końcowe
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Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa.

(Dz.U.2018.1560)

weszła w życie 28 sierpnia 2018 r.

art. 77 zmiany w ustawie o systemie oświaty (nowe brzmienie otrzymały

art. 90u ust. 1 pkt 6 i ust. 4 pkt 6);

art.90 u Rada Ministrów może przyjąć rządowy program albo programy mające na celu:….

rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz innych grup

społecznych, w tym wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki w realizacji

przedsięwzięć w tym obszarze, w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania

z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
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Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

nowelizuje m.in.: Kartę Nauczyciela.

Zmiany dotyczą:
- oceny pracy nauczycieli – art. 6a,

- awansu zawodowego - rozdział 3,

- zatrudniania i zwalniania nauczycieli m.in.: zakłada

obowiązek zatrudniania wszystkich nauczycieli

na podstawie umowy o pracę – rozdział 4,

- wynagradzania nauczycieli, w tym likwidacji dodatków

socjalnych - art. od 30 do 40,
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- pensum nauczycieli – od 1 września 2018 r. organy prowadzące tracą

kompetencje do określania pensum specjalistów oraz zasad liczenia

tzw. pensum łączonego – art. 42, 42a, 42b,

- urlopów wypoczynkowych i uprawnień rodzicielskich w szkołach – 35 dni

urlopu dla dyrektora szkoły, urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym –

art. 64, 66,

- urlopu dla poratowania zdrowia – od 1 stycznia 2018 r. urlop zdrowotny

przysługuje po 7 latach pracy na pół etatu, ale tylko w związku z chorobą

zawodową lub na leczenie uzdrowiskowe – art. 73.
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 7 lutego 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, 

barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

o pieczęciach państwowych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 441).



Delegatura  w Siedlcach

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 13 kwietnia 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967)  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 10 maja 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 996)
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Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

weszła w życie 25 maja 2018 r. 

art. 154 ustawy wprowadził zmianę w ustawie Prawo oświatowe –

dodano art. 108a o prowadzeniu w szkołach i placówkach

monitoringu.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach 

i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 214) 

– obowiązuje od 26 stycznia 2018 r.

Zmienia rozporządzenie z 18 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1249)
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Zmieniono brzmienie w: § 2 ust. 2 pkt 7, § 5 ust. 3 pkt 1 i 5, § 6 ust. 1, 2 i dodano ust.

5, § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 6 -8;

§ 2. 1.

W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia szkoły

i placówki uzupełnią diagnozę, o której mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia

zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w zakresie

zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

2. W terminie 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, szkoły

i placówki uzupełnią program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki,

o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), uwzględniając diagnozę uzupełnioną zgodnie

z ust. 1.

Data wejścia w życie 26 stycznia 2018 r.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego 

technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 467) 

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie

obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:

1. 4-letniego liceum ogólnokształcącego;

2. 5-letniego technikum;

3. 2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących

absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum

oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 15 marca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 

ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 

wypoczynkowy nauczycieli.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 588)

obowiązuje od 22 marca 2018 r.

Zmienia rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 71

poz. 737):

w § 1 ust. 1 uchylono pkt 7 i dodano pkt 8 dotyczący dodatku uzupełniającego;

w § 5 dodano ust. 2 dotyczący wynagrodzenia za dzień urlopu;
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 20 marca 2018 r. 

w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej 

na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne 

i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2018 r., poz. 611)

obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 20 marca 2018 r. 

w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej 

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i  materiały 

ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 615)

obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 marca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę 

w dniu wolnym od pracy.

(Dz. U. z 2018 r., poz.638)

obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 21 marca 2018 r. 

w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół 

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 655)

obowiązuje od 1 kwietnia 2018 r.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 691)

obowiązuje od 10 kwietnia 2018 r.
Zmienia rozporządzenie z 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 649)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia 

w zawodach.

(Dz. U. z 2018., poz. 744)

obowiązuje od 1 września 2018 r.
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Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 7 maja 2018 r. 

w sprawie  szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć 

w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, 

realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 910)

obowiązuje od 16 maja 2018 r.

Rozporządzenie określa zakres i formę finansowania zadań realizowanych przez szkoły

w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 939)

obowiązuje od 19 maja 2018 r.,

§ 25 obowiązuje od 1 września 2018 r. 

Straciło moc rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r.,

poz. 170, 794 i 1083).

Nowe rozporządzenie jest obszernym dokumentem. W części głównej

zawiera 3 rozdziały i 73 paragrafy (w dotychczasowym były 32 paragrafy)

oraz 7 załączników (w dotychczasowym były 3 załączniki) ze 144 wzorami.
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Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Urzędem Ochrony Danych

Osobowych wydało Poradnik RODO „Ochrona danych osobowych w szkołach

i placówkach oświatowych”, który jest dostępny na stronie www.men.gov.pl

http://www.men.gov.pl/
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów 

i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu 

informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu 

i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu 

postępowania odwoławczego.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1133)

obowiązuje od 1 września 2018 r.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie 

(Dz. U. z 2007 r., poz. 1101 i z 2009 r., poz. 1087) 

w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad 

rodziców.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1477)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 lipca 2018 r. 

w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad 

rodziców.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1478)
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się 

samorządu uczniowskiego.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1486)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, 

w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1498)
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1485)

obowiązuje od 1 września 2018 r. 

W rozporządzeniu z 9 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578) usunięto zapisy dotyczące asystenta

nauczyciela z § 6 ust 8 pkt 1, w ust. 10 pkt 2, w § 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2.

Dla osób zatrudnionych w dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta nauczyciela obowiązują

dotychczasowe przepisy /art. 143 ufzo/.

art. 143 ufzo

Osoby zatrudnione w dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta nauczyciela, asystenta

osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 86, lub asystenta wychowawcy

świetlicy mogą być nadal zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach nie dłużej

niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 lipca 2018 r. 

w sprawie zakresu i warunków przyznawania 

świadczeń przysługujących nauczycielom 

polskim skierowanym lub delegowanym do pracy 

za granicą. 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1494)
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 14 sierpnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych 

gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych 

identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, 

terminów przekazywania danych między bazami danych 

oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1601)

obowiązuje od 1 września 2018 r., 

z wyjątkiem § 1 pkt 3, 

który wchodzi w życie z dniem 2 marca 2019 r.
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY



Delegatura  w Siedlcach

Wprowadzanie reformy programowej a nowy egzamin

Reforma oświaty jest wdrażana od roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie,

którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasy 3 i 6 szkoły

podstawowej jeszcze według starej podstawy programowej, stali się

uczniami klas 4 i 7 szkoły podstawowej, a naukę kontynuują już według

nowej podstawy programowej. W roku szkolnym 2021/2022 zakończy się

okres przejściowy – szkołę podstawową ukończy pierwszy rocznik uczący

się od 4 klasy w zreformowanej szkole według nowej podstawy

programowej.
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Egzamin ósmoklasisty w przepisach prawa

Zasadnicze regulacje dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

zawarte są w przepisach rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn zm .)

Na podstawie art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) zostało wydane

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania

egzaminu ósmoklasisty (Dz.U z 2017 r., poz. 1512).
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Egzamin ósmoklasisty w przepisach prawa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej (…) kształcenia ogólnego dla szkoły

podstawowej (…) (Dz.U z 2017 r., poz. 356) – formułuje wymagania

ogólne i szczegółowe, określające zakres wiadomości i umiejętności,

których opanowanie jest sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty,

z przedmiotów objętych tym egzaminem.
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Egzamin ósmoklasisty w przepisach prawa

INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

Zasady przeprowadzania i przystępowania do egzaminu

https://cke.gov.pl

Podstawy prawne, cele, kalendarz, przedmioty, przebieg, ocenianie,

uprawnienia laureatów konkursów, uprawnienia uczniów ze specjalnymi

potrzebami, zastrzeżenia, wglądy, ważne informacje dla rodziców.

https://cke.gov.pl/
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Egzamin ósmoklasisty w przepisach prawa

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania

warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu

gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,

z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie

gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.
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Pięcioletni przejściowy okres wdrażania reformy programowej

Lata szkolne 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 – egzamin ósmoklasisty

dla uczniów realizujących nową podstawę programową w klasach 7 i 8;

Lata szkolne 2021/2022 i 2022/2023 – egzamin ósmoklasisty

dla uczniów realizujących nową podstawę programową od klasy 4 do 8.
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 Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019

w dniach 15, 16, 17 kwietnia 2019.

 Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: - uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej;

- uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły

podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej;

- słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

 Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi

do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 Egzamin będzie miał formę pisemną.

 Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien

uzyskać).

 Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli

liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole. Wynik egzaminu może

więc na przykład zdecydować o tym, że uczeń będzie kontynuował edukację w szkole

branżowej.

 Prace uczniów będą sprawdzać egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje

egzaminacyjne.
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Przedmioty na egzaminie w latach 2019 – 2021:

1. dzień

Język polski  (czas pisania 120 min.)

2. dzień

Matematyka (czas pisania 100 min.)

3. dzień

Język obcy nowożytny  (czas pisania 90 min.) - egzamin z języka na poziomie A2/A2+

do wyboru: angielski, francuski, hiszpański,

niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski



Delegatura  w Siedlcach

Przedmioty na egzaminie od 2022  roku:

1. dzień

Język polski  (czas pisania 120 min.)

2. dzień

Matematyka (czas pisania 100 min.)

3. dzień

Język obcy nowożytny  (czas pisania 90 min.) - egzamin z języka na poziomie A2+/B1

do wyboru: angielski, francuski, hiszpański niemiecki, 

rosyjski, ukraiński lub włoski

Jeden przedmiot (czas pisania 90 min.) do wyboru spośród przedmiotów: biologia,

chemia, fizyka, geografia lub historia
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Uwaga: Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Może zdawać egzamin z języka, którego naukę kontynuuje albo

z języka, którego naukę rozpoczął w klasie 7. W obu przypadkach

poziom trudności egzaminu jest taki sam.
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Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno

zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź

z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń

samodzielnie formułuje odpowiedź).
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Informacje o egzaminie  z języka polskiego

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z dwóch części.

Część 1.
Zestawy zadań zamkniętych i otwartych do dwóch tekstów: literackiego (epickiego 

/ dramatycznego / lirycznego) i nieliterackiego (popularnonaukowego / 

publicystycznego / naukowego). W zadaniach mogą się pojawić krótkie fragmenty 

innych utworów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne (np. obraz, plakat), 

przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy.

Część 2.

Wypracowanie (nie krótsze niż 200 słów) na jeden z dwóch tematów do wyboru:

1)  o charakterze twórczym (np. opowiadanie, list prywatny, współczesna wersja 

mitu, baśni, legendy lub przypowieści),

2)  o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, przemówienie, artykuł, list 

otwarty).
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Informacje o egzaminie z matematyki

- Na egzaminie z matematyki ważne będzie zaprezentowanie znacznej samodzielności 

w posługiwaniu się ogólnymi umiejętnościami matematycznymi. Uczniowie zmierzą się 

z rozwiązywaniem zadań dotyczących wykorzystania matematyki na co dzień – zarówno 

stosowania wzorów i reguł,  jak i logicznego myślenia oraz uporządkowanego działania;

- Arkusz egzaminacyjny z matematyki będzie zawierał od 19 do 23 zadań. Na początku 

arkusza występują zadania zamknięte (ok. 15), po nich następują otwarte (ok. 6);

- Przykładowe typy zadań zamkniętych to: wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz, 

na dobieranie;

Przykładowe typy zadań otwartych to: obliczeniowe, na uzasadnianie, tworzenie strategii;

- Informacje o rodzaju i stopniu trudności zadań, które mogą pojawić się na egzaminie 

ósmoklasisty z matematyki, oraz o sposobie ich oceniania zostały zamieszczone 

w opracowaniach opublikowanych w 2017 r. przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to: 

Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019;  Egzamin 

ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019. Matematyka. Przykładowy arkusz  

egzaminacyjny (EO_1).
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Informacje o egzaminie  z języka angielskiego

Egzamin z języka angielskiego będzie sprawdzał przede wszystkim umiejętność wykorzystania języka

w życiu codziennym. Dlatego na egzaminie pojawią się zadania wymagające przetwarzania informacji

w języku angielskim, czyli np. wymagające tłumaczenia, streszczenia, parafrazy. Egzamin ósmoklasisty

charakteryzuje się także dużą liczbą zadań otwartych, czyli takich, które wymagają od ucznia udzielenia

własnej odpowiedzi, a nie np. wybrania odpowiedzi spośród podanych. Arkusz egzaminacyjny będzie się

składał z pięciu części.

Część 1.

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Będą im towarzyszyć nagrania, których uczeń 

wysłucha dwukrotnie.

Część 2.

Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, czyli umiejętność komunikacji – uczniowie będą 

musieli np. o coś poprosić, zapytać czy udzielić informacji.

Część 3.

Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych, czyli umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Część 4.

Część poświęcona środkom językowym. Uczniowie będą rozwiązywać zadania badające ich znajomość 

gramatyki.

Część 5.

Jedno zadanie wymagające napisania własnego tekstu. Może to być list/e-mail, wpis na blogu, 

zaproszenie, ogłoszenie lub notatka. 
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 Termin dodatkowy egzaminu – język polski 3 czerwca 2019 r.,

matematyka 4 czerwca 2019 r., język obcy 5 czerwca 2019 r. –

przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie

głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone

w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów

egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej.

W latach 2019–2021 na egzaminie z języka polskiego będą pojawiały

się pytania dotyczące lektur obowiązkowych tylko dla klas 7 i 8.
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Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim

lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych

egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu –

uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo

w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Takie pierwszeństwo

uzyskują także laureaci konkursów z przedmiotów nieobjętych

egzaminem.
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WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU 

SZKOLNYM 2018/2019
Do 30 września 2018

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą:

• języka obcego nowożytnego, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi

do egzaminu,

• zamiaru przystąpienia ucznia do egzaminu z matematyki w języku danej

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje rodziców

o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania

egzaminu ósmoklasisty.
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Do 15 października 2018 r.

Rodzice ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony

wcześniej. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie

po otrzymaniu.

Do 20 listopada 2018 r.

Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację

o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu

przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. W ciągu trzech dni roboczych od

otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo

niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy

przeprowadzania egzaminu.

Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada –

dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji

egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.
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Do ok. 15 stycznia 2019 r. (3 miesiące przed egzaminem)
Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie

w deklaracji złożonej do 30 września.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia składa wniosek

do okręgowej komisji egzaminacyjnej o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty

w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia (w szczególnych przypadkach

wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia).

Do ok. 30 marca 2019 r. (nie później niż 2 tygodnie przed egzaminem)
Dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych

lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim

lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego. Rodzice tych uczniów mogą

przekazać dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego języka obcego

nowożytnego. Język obcy nowożytny może zostać zmieniony wyłącznie na taki język

obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
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Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego 2018/2019 - 14 czerwca 

2019 r.

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu

ósmoklasisty do szkół.

Dzień zakończenia roku szkolnego 2018/2019 - 21 czerwca 2019 r.

Uczeń otrzymuje – wraz ze świadectwem – zaświadczenie

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
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Informacje o egzaminie ósmoklasisty opracowano na podstawie:

- przepisów rozdziału 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn

zm.);

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków

i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U z 2017 r., poz. 1512);

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły

I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły

policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356);

-Informacji o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019. Informatora o egzaminie

ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019. (cke.gov.pl/egzamin-ósmoklasisty/)

Dziękuję za uwagę


