
 

Informacje dotyczące zwolnienia ucznia/słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.), 

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej może zwolnić ucznia/słuchacza z obowiązku przystąpienia 

do egzaminu ósmoklasisty: 

− na podstawie art. 44zz ust.2 – w szczególnej sytuacji zdrowotnej (o której orzeka lekarz) 

lub losowej uniemożliwiającej przystąpienie do egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów 

w terminie dodatkowym, 
 

− na podstawie art. 44zw ust.2 – zdających z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną ze względu na niepełnosprawności 

sprzężone. 

O niepełnosprawnościach sprzężonych mówimy, gdy u ucznia/słuchacza niesłyszącego 

lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

występuje co najmniej jeszcze jedna z wymienionych niepełnosprawności. 
 

Obieg dokumentacji:  

Rodzic/prawny opiekun: 
 

składa do dyrektora szkoły wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty lub egzaminu z danego przedmiotu. Do wniosku dołącza: 

− orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane z 

uwagi na niepełnosprawność sprzężoną (podstawa prawna zwolnienia art. 44zw ust.2).   

− zaświadczenie (wydane przez lekarza) o stanie zdrowia uniemożliwiającym zdającemu 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w dodatkowym terminie, tj. w dniach 12-13-14 czerwca 

2023 r (podstawa prawna zwolnienia art. 44zz ust.2). 

Szkoła: 

− zgłasza ucznia/słuchacza do egzaminu w systemie SIOEO  

− generuje wniosek o zwolnienie w SIOEO   

− przesyła pocztą tradycyjną do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie ww. wniosek 

wraz z kopią dokumentacji uzasadniającą zwolnienie. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna: 

− akceptuje/odrzuca wniosek w systemie SIOEO  

− zamieszcza w SIOEO w zakładce „Materiały” decyzję dyrektora OKE w sprawie zwolnień 

(z podpisem cyfrowym dyrektora OKE) 

− dla ucznia /słuchacza zwolnionego wydaje zaświadczenie o wynikach egzaminu z adnotacją 

„zwolniony/a”. 
 

Terminy rozpatrywania wniosków o zwolnienie: 

− na podstawie art. 44zw ust.2 (niepełnosprawność sprzężona) do 30 listopada 2022 r., 

a w sytuacjach szczególnych do 19 czerwca 2023 r. 

− na podstawie art. 44zz ust. 2 (przyczyny zdrowotne, losowe) po zakończeniu egzaminu w terminie 

głównym do 19 czerwca 2023 r.  Wnioski należy składać w SIOEO w sesji egzaminacyjnej czerwiec 

2023.   Wnioski złożone w sesji egzaminacyjnej maj 2023 r. będą odrzucane. Pracownik OKE 

będzie informował dyrektora szkoły o konieczności ponownego złożenia wniosku w sesji czerwiec 

2023. 

Wnioski niezarejestrowane w SIOEO nie będą rozpatrywane przez dyrektora OKE w Jaworznie. 



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

ww. ustawy). Uczniów z tą niepełnosprawnością nie wprowadza się do Systemu Informatycznego 

Obsługi Egzaminów Ogólnokształcących (SIOEO). 

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

Zgodnie z art. 44zx ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, 

z późn. zm.), 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.  

1. 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.  

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z 

danego przedmiotu najwyższego wyniku. 

 


