
KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeśli przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych. 

3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły/boiska. 

4. Przy wejściu do szkoły zdający ustawiają się w odstępach 1,5 m, dezynfekują ręce i mają mierzoną 

temperaturę. 

5. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy (telefonów, maskotek, książek). 

6. Szafki uczniowskie będą niedostępne. Klucze, które będzie posiadał uczeń, muszą być zamknięte w 

opisanym woreczku foliowym. Woreczki te będą zbierane przed wejściem na salę egzaminacyjną. 

7. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów ( czarnego długopisu, linijki). 

8. Cudzoziemcy przystępujący do egzaminu są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed 

egzaminem powinny być zdezynfekowane. 

9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. Nie należy 

przynosić żadnych posiłków. 

10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą zachować odpowiedni odstęp 

(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczka lub przyłbica). 

11. Obowiązuje nowy harmonogram wejść na egzamin. Uczniowie przychodzą na godz. 8.30 i ustawiają 

się przed następującymi wejściami (zachowując odstępy): 

- kl. 8a – przed wejściem służbowym do kuchni, na parkingu; 

- kl. 8b – przed wejściem bocznym od strony parkingu przy ul. Słowackiego; 

- kl. 8c – przed wejściem głównym do szkoły. 

Porządku przy wejściach pilnują wyznaczeni nauczyciele. Po zmierzeniu temperatury i dezynfekcji, 

uczniowie pojedynczo udają się do swojej sali egzaminacyjnej. 

12. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego losuje numer stolika dla ucznia w jego obecności. 

13. Przy wejściu do sali (nadal zachowując 1,5 m odstęp) uczeń otrzymuje kopertę z numerem pesel, 

kodem ucznia i naklejkami. Po skończonym egzaminie uczeń pozostawia kopertę na stoliku. 

14. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Obowiązuje to na terenie 

całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 

15. Zdający ponownie zakrywa usta i nos w przypadku, gdy wychodzi do toalety lub kończy pracę z 

arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali. 

16. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną, zarówno przed 

egzaminem, jak i po jego zakończeniu. 

17. Wrażeniami po egzaminie zdający mogą dzielić się między sobą najlepiej z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych lub telefonicznie, bez spotkań w grupie. 

18. Zdających obowiązują wszystkie wcześniejsze ustalenia dotyczące organizacji egzaminu 

ósmoklasisty, o których informowani byli wcześniej. 

 

 

 

 

 



KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH EGZAMIN 

ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

1. Do 12 czerwca każdy członek Zespołu Nadzorującego składa pisemne potwierdzenie gotowości 

do pracy w formie skanu przesłanego na adres szkoły lub w formie papierowej dostarczonej do 

skrzynki podawczej w przedsionku szkoły. Formularz zostanie przesłany przez e-dziennik lub 

będzie można pobrać w portierni. 

2. Wszyscy członkowie ZN przychodzą do szkoły o godz. 7.50. Spotkanie odbędzie się w pokoju 

nauczycielskim. 

3. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. 

4. Członek Zespołu Nadzorującego nie może przyjść na egzamin, jeśli przebywa na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych. Niezwłocznie musi o tym powiadomić PZE, czyli dyrektora 

szkoły. 

5. Przy wejściu do szkoły członkowie ZN dezynfekują ręce. 

6. Członkowie ZN nie mogą wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy (telefonów). 

7. Członkowie ZN muszą przejść szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu 

(przed egzaminem). 

8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Obowiązuje to na terenie 

całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 

9. Członkowie ZN w rękawiczkach odbierają arkusze od PZE.  Również w rękawiczkach są 

rozdawane zdającym arkusze egzaminacyjne. 

10. Przewodniczący ZN, przed rozpoczęciem egzaminu, informuje zdających o obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o : 

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi; 

b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu z nauczycielem, wyjścia do toalety; 

c) niedotykania dłońmi twarzy, przestrzegania higieny kaszlu; 

d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po egzaminie. 

11. Przed wejściem do szkoły i sal egzaminacyjnych porządku wśród uczniów będą pilnowały osoby 

dodatkowo do tego wyznaczone spośród nauczycieli niepowołanych do zespołów nadzorujących 

egzamin (dotyczy - odstępów, zbierania kluczy, mierzenia temperatury). Wyznaczone osoby 

funkcyjne są również odpowiedzialne za porządek przy wychodzeniu uczniów ze szkoły po 

egzaminie. 


