
Informacja dla rodziców uczniów klas 8 szkoły podstawowej na temat możliwych 

sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty przeprowadzanego w 2021 roku  

Uprawnieni do dostosowania są uczniowie: 

• niesłyszący i słabosłyszący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego), 

• niewidomi i słabowidzący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego), 

• niepełnosprawni ruchowo z powodu mózgowego porażenia dziecięcego lub innych przyczyn 

(na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego), 

• z czasową niesprawnością rąk (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez 

lekarza), 

• z afazją (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego), 

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego), 

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego), 

• z przewlekłymi chorobami (na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 

lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza), 

• chorzy lub niesprawni czasowo (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego 

przez lekarza), 

• z zaburzeniami komunikacji językowej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej 

lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej), 

• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, 

dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej), 

• niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym (na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego), 

• którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej (na podstawie pozytywnej opinii 

rady pedagogicznej), 

• którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą (na 

podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej), 

• cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie 

czytanego tekstu (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej). 

Wymienione wyżej dokumenty będące podstawą dostosowania prosimy jak najszybciej przekazać 

wychowawcy klasy.  

Dostosowania, których podstawą jest opinia rady pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie 

wymagają dodatkowo wniosku rodzica do dyrektora szkoły.  

Informacji na temat treści wymaganych dokumentów udziela pedagog i psycholog szkolny oraz 

wychowawcy.  

W załączonym dokumencie wskazano szczegółowo sposoby dostosowania wymagań dla 

poszczególnych uczniów. Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższym komunikatem dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/636/komunikat_dostosowania_e8_2021.pdf  

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/636/komunikat_dostosowania_e8_2021.pdf


 

 

 


