
Informacja dla uczniów o zasadach obowiązujących przed i podczas  

egzaminu ósmoklasisty w dniach 16-17-18 czerwca 2020 r.  

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

 

2. 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. 

 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  

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

 

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

komórkowych, maskotek. 

 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. 

Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów 

rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W 

przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest 

konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Nie wolno 

wnosić na salę urządzeń telekomunikacyjnych. 

 

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

mniejszą niż 1 litr (małą butelką). Podczas egzaminu butelkę należy postawić na 

podłodze przy stoliku zdającego. 

 

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  

 

 
8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

 

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

jedno- lub wielorazową, materiałem, 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 najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

 

10.  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. 

11. 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 

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

mogą nosić przyłbicę. 

13. Podczas egzaminu 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 

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

4) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie. 

 

14.  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. 

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

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  



16.  Zdający nie mogą przebywać na terenie wokół szkoły po egzaminie, a wrażeniami po 

egzaminie prosimy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikać spotkań w grupie. 

17. Zasady wchodzenia do szkoły i na sale egzaminacyjne: 

1) Klasa 8a wchodzi wejściem od ul. Sowinieckiej (przystanku autobusowego). 

Uczniowie zostawiają swoje rzeczy osobiste w wyznaczonych miejscach w salach 1 

(numery z dziennika 1-13) oraz 4 (numery od 14-26). Wpuszczanie uczniów do szkoły 

zaczyna się o godz. 8.00. 

2) Klasa 8b wchodzi wejściem od ul. Topolowej (boiska szkolnego). Uczniowie 

zostawiają swoje rzeczy osobiste w wyznaczonych miejscach w salach 7 (numery z 

dziennika 1-13) oraz małej świetlicy (numery od 14-26). Wpuszczanie uczniów do 

szkoły zaczyna się o godz. 8.00. 

3) Uczniowie przynoszą obuwie sportowe na zmianę do wejścia na sale gimnastyczne 

(wszyscy piszący bez dostosowań – arkusze standardowe, bez wydłużenia czasu), 

ponieważ na salach nie będzie wykładziny ochronnej. Obuwie pozostawiają  w sali-

szatni na podłodze przy wyznaczonym dla siebie miejscu.  

4) Przy wejściu do szkoły, zgodnie z procedurami wpuszczania osób na teren szkoły, 

obowiązuje pomiar temperatury ciała. Przy temperaturze 37 st. C lub więcej (w 

przypadku ucznia) szkoła kontaktuje się telefonicznie z rodzicami.  

5) Uczeń oddaje oświadczenie rodzica o tym, że uczeń jest zdrowy, nie jest objęty 

kwarantanną, nie ma/ma objawy sugerujące zakażenie (katar, kaszel, łzawienie), a 

wynikające z innych przyczyn, np. alergii. 

6) Korzystanie z toalety – w pomieszczeniu z umywalkami mogą znajdować się 

maksymalnie dwie osoby. 

7) Uczniowie ustawiają się do wejścia na sale egzaminacyjne zachowując odstępy 1,5 

m. Uczeń musi posiadać legitymację szkolną i okazać ją w celu identyfikacji. 

8) Przy wejściu na salę uczeń otrzymuje pasek z kodem i nr PESEL oraz naklejki. 

Numer stolika losuje członek zespołu nadzorującego. Uczeń wchodzi na salę i 

zajmuje wyznaczone losowaniem miejsce. Dalej stosuje się do poleceń zespołu 

nadzorującego, przestrzega zasad pkt. 10-16. 


