
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania  

egzaminu ósmoklasisty (E8) w dniach 16-18.06.2020 r. 

 

1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów. 

 

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

pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 

1.2. 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. 
 

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

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

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

telefonów komórkowych, maskotek. 
 

1.5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 

długopisu (pióra) z czarnym atramentem, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający 

nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających, używać długopisu (pióra) 

zmazywalnego, korektora. 
 

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

z wodą. 
 

1.7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego. 

 

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

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

2.2.  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. 
 

2.3    Każdy zdający po wejściu do budynku zostawia rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, 

telefon itp. w swojej szafce na korytarzu szkolnym. 
 

2.4.  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. 
 

2.5.  Zdający może – jeżeli uzna to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

 

3. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu. 

 

3.1. Członkowie zespołów nadzorujących powinni posiadać wiedzę, że w danej sali do 

egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego 

objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, aby nie interpretować takich objawów 

w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”. 

 
 



3.2. Uczeń przychodzi na egzamin z oświadczeniem rodzica (załącznik 1). 
 

3.2.  Po wejściu do szkoły, zdający: 

1) mają zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi 

2) mają 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) nie powinni dotykać 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) mają obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po 

zakończonym egzaminie. 
 

3.3.  W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, ustalone 

zostają następujące zasady: 

1) zdający przychodzą na egzamin o różnych godzinach/czas wejścia na teren 

szkoły/do sali egzaminacyjnej ustalony zostaje w 10-minutowych odstępach 

(załącznik 2AiB) 

2) zdający wchodzą na teren szkoły wejściem do budynku B (byłe gimnazjum)  

i wchodzą klatką schodową, bezpośrednio na III piętro  
 

3.4.  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. 
 

3.5.   Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny 

od godziny rozpoczęcia egzaminu tj. przed godziną 10:00 (z wyjątkiem skorzystania z 

toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi) 
 

3.6.  Po zakończeniu egzaminu, przewodniczący Zespołów Nadzorujących wypuszczają 

zdających z sal po egzaminie sala po sali. 
 

3.7.  Nauczyciele dyżurujący pilnują aby zdający, przed i po egzaminie, nie gromadzili się 

pod szkołą. 

 

4. Informacje dodatkowe. 

 

4.1.  Czas trwania egzaminu ósmoklasisty: 

a. język polski, 16.06. – 120 min 

b. matematyka, 17.06. – 100 min 

c. język obcy, 18.06. – 90 min. 

4.2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty – do 31 lipca 2020 r.  
 

4.3. Zasady zaznaczania na karcie, odpowiedzi oraz pomyłek w zadaniach zamkniętych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

UCZNIÓW KLAS VIII  

PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 
 

Ja niżej podpisany/a: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że: 

1. Moja córka/ mój syn: 

 

   ………………………………………………………………………………………… 
                                                                                          (nazwisko i imię dziecka)  

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia 

widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia 

żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, 

biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne 

nietypowe. 
 

2. Przyjmuje do wiadomości, że placówka dochowa pełnych starań i wymogów co do 

zminimalizowania ryzyka zarażenia wirusem Covid-19, jednak nie gwarantuje to 

całkowitego  wyeliminowania ryzyka zarażenia. 

  

3. Moja córka/mój syn nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki 

dezynfekujące. 

 

4. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa  oraz 

wytycznych GIS, MZ i MEN na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka 

Brodatego w Złotoryi oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie 

wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w 

placówce.  

 

5. Aktualny nr telefonu do rodzica /prawnego opiekuna ………………………………… 

 

6. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez 

pracownika placówki z użyciem bezdotykowego termometru w razie zaobserwowania 

niepokojących objawów zdrowotnych. 

 

7. Informuję, że przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie powyższych danych 

osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO i wyrażenie zgody na 

ich przetwarzanie jest warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach i przebywania na 

terenie placówki. 

 

 

 

…………………………………                                       ………………………………… 
     miejscowość, data                     podpis rodzica/opiekuna prawnego



 


