
WYTYCZNE  DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA  EGZAMINU KLAS ÓSMYCH     
                                                                    w 2021 roku (25/26/27.05)                               
 
A) Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów  
 
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa  bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną. 
 
2. Zdający  uczestniczący 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. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 
1) zdający 
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, 
obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie 
warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz 
obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), 
asystenci techniczni 
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę 
szatni itp. 
4)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 uczniów.  
 
5. Zdający nie mogą  wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 
komórkowych, maskotek. 
 
6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych ( długopis lub pióro z 
czarnym tuszem), i linijki.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 
 
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą, max 1litr. 
Butelkę uczeń stawia na podłodze, przy nodze stołu.  
 
B) Środki bezpieczeństwa osobistego  
 
1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co 
najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 
2. Uczniowie z wydłużonym czasem pracy wchodzą do szkoły o godz. 8.30 wejściem - hol 

   Klasa 8 a wchodzi do szkoły o godz. 8.35                    wejściem  - główny hol 

    Klasa 8b wchodzi do szkoły o godz.  8.35                   wejściem – hol przy pokoju nauczycielskim 

                        Losowanie numerów stolików – przy sali 25 (VIIIa) 

                                                                               przy sali 30 (VIIIb) 



 

3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 
wielorazową.  
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu 
miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. 
 
4. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do 
sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu 
nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.  
 
5. 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. 
 
6. 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) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc 
(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie 
egzaminu w danej sali). 
 
7. 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. 
 
8. Po zakończonym egzaminie zdający nie  mogą gromadzić się pod szkołą, aby omówić egzamin, 
wracają prosto do domu. 
 
 
C) Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u 
zdającego 
 
1. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub 
członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który 
zapewnia odizolowanie zdającego  przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub 
wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób 
 
2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego  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 . 
 
                              Informacje dotyczące przekazania wyników egzaminu 
  ► do 2.07 wyniki egzaminu zostaną udostępnione w ZIU (SIOE) – login i hasło podaje dyrektor  
  ► do 9.07 wydanie zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty  


