
W dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. odbywać się będą egzaminy 

ósmoklasisty. W tych dniach zdający wchodzą o wyznaczonych 

godzinach na teren szkoły wejściem głównym ( WEJŚCIE I A lub 

WEJŚCIE I B) a następnie wychowawcy odprowadzają uczniów do 

wyznaczonych sal: 

Klasa 8a godzina 8.15  wejście główne I A  do sali 1B 

Klasa 8b godzina 8.20  wejście główne I A  do sali 2B 

Klasa 8c godzina 8.15  wejście główne I B  do sali 10B 

Klasa 8d godzina 8.20  wejście główne I B  do sali 12B 

Klasa 8e godzina 8.25  wejście główne I A  do sali  5B 

Klasa 8f godzina 8.30  wejście główne I B  do sali  5C 

Klasa 8g godzina 8.25  wejście główne I B  do sali 8B 

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają 

zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową), przy wejściu 

dezynfekują ręce. 

Wychowawca sprawdza obecność (informuje wicedyrektora  

o nieobecności ucznia). 

Po sprawdzeniu obecności uczniowie są odprowadzani przez 

wychowawcę  pod wyznaczone sale egzaminacyjne. 

Każdy zdający zabiera na egzamin legitymację szkolną, przybory do 

pisania (tylko czarny długopis, a na matematykę dodatkowo 

linijkę). 

Zdający nie wymieniają się przyborami.  

Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. 



Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty uczniowie wracają do 

domu, nie gromadzą się w grupach  przed szkołą  np. aby podzielić 

się między sobą wrażeniami po egzaminie.  

 

Przypominamy o zasadach związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa: 

• Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, 

inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna 

osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez 

objawów chorobowych kompatybilnych z objawami 

COVID-19. 

• Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  

w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na 

egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji  

w warunkach domowych albo sama jest objęta 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

• Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest 

ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko 

COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie 

przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może 

przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu  

z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie. 

• Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

 1) zdający  

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. 

członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, 

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 . 

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 (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na 

taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga 

pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.  

• Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych 

rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, 

maskotek. 

• Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych 

przyborów piśmiennych, linijki. 

• Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy 

przynieść własną butelkę z wodą. 

•  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, 

zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) 

oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub 

wielorazową) 

• 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 przewodniczący albo członek 

zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane 

przez niego pytanie  

2) wychodzi do toalety  



3 ) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi  

z sali egzaminacyjnej. 

• Jeżeli ze względów zdrowotnych uczeń nie może zasłaniać 

ust i nosa maseczką, rodzice ucznia przekazują stosowną 

informację dyrektorowi szkoły nie później niż 18 maja 

2021 r. Uczeń taki przystępuje do egzaminu w oddzielnej 

sali egzaminacyjnej. 

• Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą 

oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem 

egzaminu oraz po jego zakończeniu. 


