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UWAGA: Spos6b organizacji i przeprowadzania egzaminu 6smoklasisty w 2021  r. opisany w niniejszym
dokumencie moze zosta6 zmodyfikowany, jezeli b?dzie to konieczne ze wzgledu na zapewnienie
bezpieczehstwa sanjtarnego w zwiazku z COVID-19.

11.1.      PFREED  EGZAMINEM  6SMOKLASISTY

1.    Przewodniczacy zespofu egzaminacyjnego lub upowazniony przez niego nauczyciel /
upowaznieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) sa zobowiazani do
przekazania rodzicom uczni6w kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede
wszystki in dotyczacych :
a.    harmonogramu przeprowadzania egzaminu 6smoklasisty -w terminie g+6wnym

i w terminie dodatkowym (oraz kto przyst?puje do egzaminu w terminie dodatkowym)
b.    struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wyb6r jezyka obcego nowo2ytnego;

czas trwania egzaminu z poszczeg6lnych przedmiot6w, w tym przedJu2enie czasu
trvania w przypadku dostosowania warunk6w lub formy przeprowadzania egzaminu)
oraz zakresu sprawdzanych umiejetno§ci

c.    zasad przeprowadzania egzaminu 6smoklasisty (przebieg egzaminu kazdego dnia)
d.    sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5

minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawno§ci przeniesienia odpowiedzi na
kart? odpowiedzi

e.   sposobu pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki -konieczno§6 wyrwania ze
§rodka arkusza 8 stron tworzacych kart? rozwiazah zadah egzaminacyjnych,
konieczno§6 zapisania rozwiazah zadah otwartych w karcie rozwiazah zadah
egzaminacyjnych

f.     zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urzadzeh telekomunikacyjnych lub
korzystania z takich urzadzeh w tej sali

a.    przybor6w i materiat6w,  kt6re zdajacy moga wnie§6 do sali egzaminacyjnej
h.    konieczno§ci samodzielnego rozwiazywania zadah w czasie egzaminu
i.     mozliwo§ci wgladu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej..

2.    Do 28 wrze§nia 2020 r. nalezy zapozna6 rodzic6w uczni6w z mozliwymi dostosowaniami
warunk6w i form przeprowadzania egzaminu 6smoklasisty (pkt 3.4.13.).

3.    Do 20 listopada 2020 r. nalezy przekaza6 rodzicom uczni6w pisemna informacje
o wskazanym przez rad? pedagogiczna sposobie lub sposobach dostosowania warunk6w
lub formy przeprowadzania egzaminu 6smoklasisty do potrzeb edukacyjnych i mozliwo§ci
psychofizycznych zdaj acych.

4.    Nalezy poinformowa6 rodzic6w o nastepujacych terminach:
a.    do 30 wrzesnia 2020 r. -ztozenie deklaracji (a) wskazujacej j?zyk obcy nowozytny,

z kt6rego uczeh przystapi do egzaminu 6smoklasisty,  (b) informujacej o zamiarze
przystapienia do egzaminu 6smoklasisty z matematyki w j?zyku danej mniejszosci
narodowej,  mniejszo§ci etnicznej lub w jezyku regionalnym

b.    do 15 pazdziernika 2020 r. -przedtozenie dyrektorowi szkofy za§wiadczenia o stanie
zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. o specyficznych
trudno§ciach w uczeniu sis

c.    do 25 Iistopada 2020 r. -ztozenie o§wiadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze
wskazanych sposob6w dostosowania warunk6w lub formy przeprowadzania egzaminu
do potrzeb edukacyjnych i mozliwo§ci psychofizycznych zdajacych,  po otrzymaniu
pisemnej  informacji, o kt6rej  mowa w pkt 11.1.3.

d.    do 25 lutego 2021  r. -ztozenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach,
o kt6rych mowa w pkt 11.1.4a oraz 3.2.9.
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e.    do 11  maja 2021  r. -przekazanie dyrektorowi szkoty wniosku o zmianie jezyka
obcego nowozytnego w przypadku laureat6wffinalist6w konkurs6w/olimpiad
przedmiotowych (pkt 3.2.10.).

5.    Kazdorazowo naledy -jezeli to mo2liwe -przekaza6 rodzicom stosowne formularze
(zataczniki do niniejszej /nfo/mac/./) Iub przekaza6 im informaQje o tym, gdzie formularze te
mo2na znalez6 (np. strona intemetowa CKE, strona intemetowa szkoty).

6.    Wskazane jest, aby przekaza6 rodzicom, Ze na stronie intemetowej CKE (www.eke.aov.DI,
w zaktadce po§wieconej egzaminowi 6smoklasisty) dost?pne sa:
a.    informatory o egzaminie 6smoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do

tych informator6w obowiazujace wylacznie w roku szkolnym 2020/2021
b.    przykfadowe arkusze egzaminacyjne
c.    arkusze egzaminu pr6bnego
d.   zestawy powt6rzeniowe zadah egzaminacyjnych
e.    arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu 6smoklasisty w latach 2019-

2020.

11.2.      PO EGZAMINIE 6SMOKLASISTY

1.    W przypadku uniewaznienia egzaminu z przyczyn okre§lonych w pkt 7.1.3. szkota jest
zobowiazana udzieli6 rodzicom szczeg6towych wyja§nieh dotyczacych przyczyn oraz
trybu uniewa2nienia oraz udzieli6 zdajacemu i jego rodzicom petnego wsparcia na
kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.

2.    Rodzicom uczni6w nalezy r6wniez przypomnie6 o mozliwo§ci wgladu do sprawdzonej
i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz zaznajomi6 osoby zainteresowane z procedura
dokonywania wgladu.


