
Wytyczne dotyczące organizacji 
egzaminu ósmoklasisty  

w dniach 16 – 18 czerwca 2020 r. 
w warunkach zagrożenia



 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa
(zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na
egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie
lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na
teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga
pomocy np. w poruszaniu się.



 Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy,
w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów
piśmienniczych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów
od innych zdających.

 Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako
sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość
korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani
przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny
zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego
(w rękawiczkach).

 Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść
własną butelkę z wodą.



 Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
W tym celu dyrektor szkoły przekaże zdającym i rodzicom/ opiekunom
prawnym z wyprzedzeniem ( 2-, 3-dniowym) informację o godzinie,
o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu.

 Zdający zostaną poinstruowani, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się
między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych,
komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu
do szkoły.

 Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę
z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas
zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed
zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem
egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.



 Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk
(środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja
o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby
wchodzące na teren szkoły.

 Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali
egzaminacyjnej.

 Ławki w sali egzaminacyjnej zostaną ustawione w taki sposób, aby
pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy
odstęp w każdym kierunku.

 Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich
zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli
pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt
duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu
zdających.

 Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane
przed i po każdym egzaminie.



 Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące
objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek
zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby
przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych
osób.

 W przypadku E8 , do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE
niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia
o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje
właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

 W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu
ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu
transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady
medycznej.



 Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego
przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

 Niedozwolone jest korzystanie długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

 Na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.
Rysunki zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków
ołówkiem.

 Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych
bądź korzystania z takich urządzeń w sali ( zdający, członkowie,
obserwatorzy).

 Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie
zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.











 Uczniowie, którzy ukończyli pracę z arkuszem
egzaminacyjnym 15 minut przed końcem
wyznaczonego czasu, nie opuszczają sali.

 Ósmoklasista może to uczynić po wywołaniu go
przez członka zespołu nadzorującego, który otwiera
i zamyka drzwi – uczeń nie dotyka klamki -
przypominając, by na korytarzu uczniowie
zachowali bezpieczną odległość między sobą.

 Każdy uczeń opuszcza szkołę tym samym
wejściem/wyjściem, którym wszedł.













 Uczniowie przychodzą do szkoły według harmonogramu,
który został umieszczony przy wejściu głównym do szkoły.

 Wszyscy zdający zachowują bezpieczną odległość – 1,5
metra .

 Uczniowie poruszają się na terenie szkoły według
wskazanego porządku.







 Dokument tożsamości ze zdjęciem – legitymacja 
szkolna lub dowód osobisty tymczasowy,

 długopisy z czarnym wkładem i linijkę,

 maseczkę ochronną,

 małą butelkę wody mineralnej,

 dobry humor i pozytywne nastawienie.

 Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za tydzień 


