
Procedury dotyczące organizacji 

i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

nr 4 w Radomiu w dn. 16 –18 czerwca 2020 r. na 
podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
i Głównego Inspektora Sanitarnego



 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

 osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie
zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści
pracujący ze zdającymi, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi
oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie
egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny)

 inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu
w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

 pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka
konieczność.

 Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż
wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów



 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.



 Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający
zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają
zakryte usta i nos.

 Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami
i nosem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze
względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

 Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

 Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek
zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe
odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości
(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego
odstępu).



 Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)
zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego
pytanie,

 wychodzi do toalety,

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego,
obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np.
specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas
poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą
odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy
zachowaniu niezbędnego odstępu.



 Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego
mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta
i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy
stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku
zdających).

 Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą
zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo,
jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić
do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. (sytuacja, w
której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może
zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona
dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.)



 Przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie zostaną
poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa,
w tym przede wszystkim:

 zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
 obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu

bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z
sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem
egzaminacyjnym,

 niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa
i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania,

 konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych
zdających po zakończonym egzaminie.



 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.



 16 czerwca – język polski – 120 minut (możliwość 
przedłużenia do 180 minut)

 17 czerwca – matematyka – 100 minut (możliwość 
przedłużenia do 150 minut)

 18 czerwca – język angielski  - 90 minut 

( możliwość przedłużenia do 135 minut)



 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).



 Przewodniczący ZN informuje uczniów o zasadach zachowania się podczas
egzaminu oraz o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na
sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań
zamkniętych na kartę odpowiedzi.

 Uczeń po otrzymaniu arkusza :

 zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie

 sprawdza kompletność arkusza egzaminacyjnego (zeszyt zadań i karta
odpowiedzi) oraz kolejność ponumerowanych stron.

 sprawdza numer PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE
i umieszcza je na:

 zeszycie zadań

 na karcie odpowiedzi

 Uczeń, który korzysta z arkuszy w dostosowanych formach, nie koduje
arkusza. Czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie ZN.



 PZN zapisuje na tablicy faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy
z danym arkuszem egzaminacyjnym.

 Bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu
następuje odtworzenie płyty CD.

 Członkowie ZN i obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej
w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac
zdających.

 Uczeń, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza do ZN
przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
Przewodniczący lub członek sprawdza kompletność materiałów.

 Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący przypomina
zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

 Przewodniczący ZN po upływie czasu informuje zdających o zakończeniu
pracy



 Przewodniczący ZN po upływie czasu informuje zdających o:

 zakończeniu pracy

 wyznacza dodatkowy czas (5minut) na sprawdzenie poprawności
przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi

 poleca członkom ZN kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów

 poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie
ich na brzeg stolika

 członkowie ZN w obecności zdających zbierają od uczniów zeszyty
zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi – uczeń, który jako
ostatni wychodzi z sali ma być obecny podczas pakowania materiałów
egzaminacyjnych

 przewodniczący ZN lub upoważniony członek pakuje w sali
egzaminacyjnej prace uczniów do zwrotnych kopert.







Dziękujemy za uwagę 

i pozdrawiamy serdecznie




