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Rzeszów, 2020-06-19

Termin wydania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej uczniowi,
który przystąpi do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym
Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli spełnione zostaną przesłanki prawne wynikające
z art. 44q ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1481 ze zm.):
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub
języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb;
2) w przypadku szkoły podstawowej - przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty,
z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2.
cytuję : „art. 44zw [Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego]
1. Uczeń 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 przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców
pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
3.(uchylony)
art. 44zx [Laureat i finalista olimpiady lub konkursu]
1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw, oraz
laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, organizowanych z zakresu jednego
z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie
odpowiednio przez ucznia lub słuchacza szkoły podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie
przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu najwyższego wyniku.
4. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 1, z innego
języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4, niż
ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza,
złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję
egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru. Przepisy ust. 3 stosuje
się odpowiednio.
art. 44zz [Termin dodatkowy]
2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z

obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły
składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem”

Termin wydania świadectwa uczniom kończącym szkołę podstawową, którzy przystąpią
do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, w lipcu
Zgodnie z § 11kv ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020
roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.) cytuję: „w 2020 r. jako datę wydania świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej dla
dorosłych w roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje się datę przeprowadzenia egzaminu
ósmoklasisty w terminie dodatkowym z ostatniego przedmiotu - w przypadku uczniów, którzy
przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, oraz uczniów, którzy zostali
zwolnieni z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty”.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że w 2020 roku uczeń, który przystąpi do
egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, kończy szkołę w dniu przeprowadzenia
egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym z ostatniego przedmiotu i z tą datą wydaje się
mu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Roczne klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej oraz klasyfikacja takiego ucznia
powinny odbyć się w dotychczasowym terminie (przed zakończeniem zajęć dydaktycznych
w rozumieniu przepisów o organizacji roku szkolnego).
Wpis do arkusza ocen tego ucznia oraz podjęcie uchwały rady pedagogicznej
o zakończeniu przez niego szkoły powinny nastąpić po przystąpieniu ucznia do egzaminu
ósmoklasisty w terminie dodatkowym.
Przypominam, iż zgodnie z ogłoszonym przez MEN harmonogramem rekrutacji do
szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 wniosek o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15
czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo
ukończenia szkoły; od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku
o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości
przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art.
161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny,
na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
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