
 

  Wytyczne w sprawie organizacji i przebiegu egzaminu 

ósmoklasisty 

 Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie 

  

Zdający (uczeń): 

  

⦁     Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

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

komórkowych, maskotek. 

⦁    Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Jeżeli szkoła 

zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych rezerwowych dla zdających – konieczna jest 

ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja 

nie jest konieczna. 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. 

⦁    Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

⦁    Szkoła zapewnia dowóz dzieci dojeżdżających ( szczegółowy harmonogram zostanie przekazany  z 

3-dniowym wyprzedzeniem). 

  

Środki bezpieczeństwa osobistego 

  



⦁    Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co 

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

⦁    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). 

⦁    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. 

⦁    Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet 

po zajęciu miejsca przy stoliku. 

⦁    Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić 

przyłbicę. 

  

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń 

  

Przy wejściu do szkoły umieszczone będą informacje: 

⦁    dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu 

⦁    zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

⦁    zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 

⦁    zawierające numery telefonów do służb medycznych 

⦁    zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

  

Przy wejściu do szkoły umieszczony będzie 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 dostępny w każdej sali egzaminacyjnej, obok płynu informacja na 

temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

⦁    Egzamin będzie przeprowadzany w salach z zachowaniem odpowiedniej odległości. 



⦁    Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku  będą otwarte, tak aby zdający oraz inne 

osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią: 

⦁    E8 z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których 

odtwarzane jest nagranie z płyty CD 

⦁    sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. 

⦁    Zdający zostawiają rzeczy osobiste w wyznaczonych salach. 

  

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

Obowiązujące zasady bezpieczeństwa przez zdającego: 

⦁    zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi 

⦁    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 

⦁    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 

⦁    konieczność 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: 

• Uczniowie klasy 8a wchodzą do budynku wejściem głównym, od ul. Wrocławskiej, z 

zachowaniem 2 m odległości i udają się do wyznaczonej Sali – klasa 2a, I piętro. Zajmują 

wyznaczone miejsce przy stoliku i oczekują na dalsze instrukcje. 

• Uczniowie klasy 8b wchodzą do budynku wejściem od boiska, od ul. Ogrodowej, z 

zachowaniem  2m odległości i udają się do wyznaczonej Sali – parter, stołówka. Zajmują 

wyznaczone miejsce przy stoliku i oczekują na dalsze instrukcje. 

• Uczniowie wchodzą do budynku w różnym odstępie czasowym. Informacja o godzinie, o 

której zdający powinni się wstawić zostanie przekazana z 3-dniowym wyprzedzeniem przez 

e-dziennik i stronę szkoły. 

• Wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać 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.  

  



Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminów z danego przedmiotu w 

dostosowanych warunkach 

  

⦁    W przypadku zdającego, który przystępuje do egzaminu, korzystając z pomocy nauczyciela 

wspomagającego, musi również być zachowany co najmniej1,5-metrowy odstęp pomiędzy tym 

zdającym a nauczycielem.  

  

 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u 

zdającego 

  

⦁    Jeżeli zdający 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. 

  

⦁    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. 


