WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2020 r.
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik
szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
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.
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 (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.
5. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych i innych urządzeń multimedialnych, maskotek.
6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
Na egzamin przynosimy dwa długopisy z czarnym wkładem oraz w przypadku egzaminu z
matematyki również linijkę. Nie wnosimy piórnika! Przypory należy wnieść luzem lub
umieścić je w przezroczystym woreczku.
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z
wodą, którą należy postawić na podłodze, przy nodze stolika.
8. Zdający powinni posiadać ze sobą legitymację szkolną.
9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
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10. Zdający zamieszkali w Grupie przychodzą do szkoły na godz. 8:00, zdający
zamieszkali poza Grupą są dowożeni na godz. 8:30 według załączonego rozkładu
jazdy autobusów.
11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
12. 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).
13. 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.
14. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego,
obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści
z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po
sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy
obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego
odstępu.
15. W trakcie egzaminu nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań
egzaminacyjnych.
16. Zdający zachowują ciszę podczas pisania egzaminu, nie wstają z zajmowanych miejsc.
Konieczność wyjścia do toalety lub inne nagłe sytuacje zgłaszamy zespołowi
nadzorującemu przez podniesienie dłoni.
17. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem
egzaminacyjnym nauczyciel przypomni o przeniesieniu odpowiedzi na kartę
odpowiedzi, a po zakończeniu pracy z arkuszem zdający będą mieć dodatkowe 5 minut
na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
18. 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 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).
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19. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą
nosić przyłbicę. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w
przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie
utrudnia oddychania.
20. Przy wejściu do szkoły wszyscy muszą umyć ręce płynem dezynfekującym oraz
poddać się procedurze bezdotykowego mierzenia temperatury ciała. Płyn do
dezynfekcji rąk będzie także dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.
21. Wszelkie rzeczy osobiste pozostawiamy w indywidualnych szafkach w szatni lub, w
szczególnych przypadkach, w świetlicy.
22. Wyznacza się gabinet lekarski, znajdujący się na parterze w korytarzu za drzwiami
oznaczonymi numerem 3, jako miejsce, w którym będą odizolowane osoby w
przypadku stwierdzenia u nich objawów chorobowych.
23. Najpóźniej do 15 czerwca rodzic zdającego chorującego na alergię albo inne schorzenie,
którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie zgłasza taki fakt do dyrektora szkoły,
by w dniu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego nie zinterpretowali takich objawów
jako objawów „niepokojących”.
24. Należy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
2) obowiązku 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) niedotykania 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) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po
zakończonym egzaminie.
25. Po przybyciu do szkoły nie grupujemy się. Stoimy w kolejce przed wejściem w
odstępach co najmniej 1,5 metra, postępujemy według poleceń nauczycieli
wpuszczających do budynku. Po zmierzeniu temperatury i dezynfekcji rąk, udajemy się
do wyznaczonych sal, w których losujemy numer stolika. Zajmujemy wyznaczone
miejsce i oczekujemy na rozpoczęcie egzaminu. Egzamin może rozpocząć się
najwcześniej o godz. 9:00. Zdający, którzy się spóźnią, mogą wejść do sali
egzaminacyjnej najpóźniej do chwili rozpoczęcia pracy z zestawem egzaminacyjnym.
26. Po egzaminie również nie grupujemy się. Uczniowie zamieszkali w Grupie udają się
bezpośrednio do swoich domów, są zobowiązani do zakrycia nosa i ust oraz do
zachowania bezpiecznego odstępu minimum 1,5 metra. Uczniowie dowożeni udają się
do autobusów z zachowaniem takich samych zasad.
27. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach zdający odbiera osobiście w dniu 31 lipca
2020 r. i kwituje jego odbiór własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie to należy
przekazać do wybranej szkoły ponadpodstawowej.
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