
Informacja dotycząca zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu ósmoklasisty 

 Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r.. poz. 1327  

z późn. zm.), zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może 

nastąpić w:  

• szczególnych przypadkach zdrowotnych – czyli sytuacjach, o których orzeka lekarz  

 (art. 44zz. ust. 2 ustawy);  
  

• szczególnych przypadkach losowych – czyli nagłych zdarzeniach lub wypadkach 

powodujących niemożność uczestniczenia w egzaminie ósmoklasisty (art. 44zz. ust. 2 

ustawy);  
  

• przypadku sprzężonych niepełnosprawności –  czyli sytuacji, gdy u ucznia niesłyszącego, 

słabosłyszącego, niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym  

z zespołem Aspergera dysponującego orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

występuje co najmniej jeszcze jedna z wymienionych niepełnosprawności (art. 44zw. ust. 2 

ustawy).  
 

Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami może wystąpić do dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o zwolnienie ucznia z egzaminu ósmoklasisty.  

 

Sposób składania wniosku:  
  

1. Po wprowadzeniu danych ucznia do systemu SIOEO, należy wygenerować wniosek, 

wydrukować, podpisać i przesłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.  

Do wniosku należy dołączyć: 

- podanie rodziców; 

- zaświadczenie lekarskie (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 

2. Decyzja o zwolnieniu ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu wprowadzona zostanie 

do systemu SIOEO przez pracownika OKE.  

3. Oryginał wniosku rodziców/opiekunów prawnych, załączniki, a także kopię decyzji 

dyrektora OKE należy przechowywać w szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej.  

  

Termin złożenia wniosku:  

- ze względu na sprzężone niepełnosprawności – do 30 listopada 2021 r.  

- ze względu na przyczyny losowe lub zdrowotne – do 21 czerwca 2022 r.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępują do egzaminu ósmoklasisty 

(art. 44zw. ust. 1 ustawy).  W tym przypadku nie trzeba wprowadzać danych do SIOE i generować 

wniosku. 


