
1. HARMONOGRAM  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2020 r. 

TERMIN 
W SZKOŁACH DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY 

CZAS TRWANIA 

EGZAMINU 

Główny- 16,17,18 

czerwca 2020 r. 

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. 

(wtorek)            – godz. 9:00  

                                                               

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. 

(środa)                  – godz. 9:00 

                                                                   

3. język angielski – 18 czerwca 2020 r. 

(czwartek)   – godz. 9:00 

120 min. /wydłużony-  180 

min./ 

 

100 min. / wydłużony- 150 

min./ 

 

90 min. / wydłużony- 135 

min./ 

Dodatkowy- 7,8,9 

lipca 2020 r. 

1. język polski – 7 lipca 2020 r. 

(wtorek)   – godz. 9:00  

                                                               

2. matematyka – 8 lipca 2020 r.    

(środa) – godz. 9:00  

                                                      

3. język angielski – 9 lipca 2020 r. 

(czwartek)    – godz. 9:00 

120 min. /wydłużony-  180 

min./ 

 

100 min. / wydłużony- 150 

min./ 

 

90 min. / wydłużony- 135 

min./ 

 

2. WEJŚCIE DO SZKOŁY W DNIU EGZAMINU I MIEJSCE EGZAMINU 

KLASA 
SALA 

EGZAMINACYJNA 

WEJŚCIE NA SALĘ 

EGZAMINACYJNĄ 

GODZINA 

WEJŚCIA 
UWAGI 

VIII A 

 

 

VIII B 

 

 

VIII D 

sala nr 1  /hol główny/ 

 

 

sala nr 2  /świetlica 

szkolna/ 

 

sala nr 3 /sala 

gimnastyczna/ 

wejście 1 od 

podwórka szkolnego 

 

wejście główne od 

ulicy Reymonta 

 

wejście nr 2 od 

podwórka szkolnego 

od 8:10 - 8:25 

 

 

od 8:20 - 8:35 

 

 

od 8:30 – 8:45 

Dotyczy 

wszystkich 

trzech 

egzaminów  

w kolejnych 

dniach 16,17 

i 18 czerwca 

2020 r. 

 

 

3. WYTYCZNE DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO  EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY 

 

1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa ( uczeń zdający, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły,  

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający uczniowie, 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, 

którym przyznano dostosowanie warunków, 



3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję itp. 

4) pracownicy odpowiednich służb medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

4. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

5. Czekając na wejście do szkoły uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 

1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

6.  Na teren szkoły uczniowie wchodzą  z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 

wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów 

zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). 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 najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

7. Przy wejściu  do szkoły na egzamin i przy wyjściu ze szkoły po egzaminie  zdający  

dokonują dezynfekcji rąk.  

8. Przed wejściem na salę egzaminacyjną, nauczyciel członek Zespołu Nadzorującego 

wylosuje nr stolika na sali egzaminacyjnej dla zdającego.  

9.  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: 

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

2) wychodzi do toalety 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

10. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych                 

/ DŁUGOPIS LUB PÓRO PISZĄCE NA CZARNO/ ,  linijka na matematyce.  

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

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

z wodą, którą ustawiamy na podłodze przy stoliku. 

12. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,  

 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. 

13.  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. 

14. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę. 

15. Stoliki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.  

16. 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. 

17. Na terenie szkoły wyznaczone jest  pomieszczenie ( gabinet pielęgniarski, wyposażone 

m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

18. W czasie trwania  egzaminu wszystkich  zdających i członków ZN obowiązują zasady 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi 



2) obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  

po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

3) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

4)  zachowanie odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym 

egzaminie. 

19.  Starajmy się wykorzystać cały przeznaczony czas na  pracę  z zestawem 

egzaminacyjnym. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed 

upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu (z wyjątkiem 

skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami 

medycznymi). 

20. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 

najpóźniej na 15 minut przed czasem zakończenia egzaminu. W ciągu ostatnich 15 minut 

przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. Po zapakowaniu zestawów 

egzaminacyjnych, za zgodą  przewodniczącego zdający opuszczają salę i szkołę z 

zachowaniem niezbędnych odstępów.   

21. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie 

dzielimy się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, 

telefonicznie,  unikamy spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.  

  

 

 

                        NA WSZYSTKICH EGZAMINACH OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY 

 

 

                                                        Pozdrawiam 

                                                             Dyrektor szkoły 

                                                              Piotr Lechowicz 

 


