
INFORMACJA 
Dyrektor Zespołu Szkół w Białej informuje o możliwości dostosowania warunków i formy sprawdzianu do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia 
1. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się maja prawo przystąpić do sprawdzianu lub 
egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  
i edukacyjnych ucznia (słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej 
poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy. 
2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków  
i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  
i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 
specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub 
egzamin gimnazjalny, z tym że: 

1) w przypadku uczniów  przystępujących do sprawdzianu — nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły 
podstawowej; 

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły,  
w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny 
5. Uczniowie (słuchacze) chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez 
lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu 
na ich stan zdrowia. 

Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków 
i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 
1, 2 i 5, i podaje ja do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia  
1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny. 
 
 
……………………………………………………   ……………………                    …………………………. 
 (imię i nazwisko ucznia)      (data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
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