
Zarządzenie nr 29/2019/2020 

dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku 

z dnia 20 marca 2020 roku 

 

w sprawie:  przystąpienia placówki do próbnego zdalnego egzaminu uczniów 

klasy ósmej 
Działając na podstawie: 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposób przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2019 poz. 625) 

 Rozporządzenie 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 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§1. 

1.W porozumieniu z rodzicami w terminie od 30 marca 2020r. do  01 kwietnia 2020r.  

placówka przystąpi   do zdalnego próbnego egzaminu po kl. 8 z języka polskiego, matematyki 

i języka nowożytnego. 

2.Zgodnie z obowiązującym prawem  arkusze egzaminacyjne  będą  uwzględniały  zgłoszone 

wcześniej  indywidualne potrzeby ucznia. 

§2. 

Zobowiązano wychowawcę kl. VIII do zgromadzenia wiedzy  na temat posiadanego sprzętu    

i dostępu do internetu przez uczniów danej klasy w  celu przeprowadzenia egzaminu. 

§3. 

Powierzono wychowawcy  przekazanie w dniu egzaminu opublikowanych  na stronie  CKE 

lub OKE testów  dla poszczególnych uczniów.  

§4. 

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem  egzaminu w warunkach domowych  powierza się  

rodzicom. 

§5. 

Wyniki z egzaminu posłużą rodzicom do zdobycia informacji  na temat obecnego poziomu 

wiedzy i umiejętności ich  dziecka. 

§6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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