
   

  Informacje dla Rodziców i Uczniów, dotyczące  organizacji i przebiegu  Egzaminu  Ósmoklasisty w 

2020r. 

 

Egzaminy  ósmoklasisty  odbędą się w dniach 16 - 18.06.2020r, w następującym porządku: 

• 16.06.2020 ( wtorek) - j.polski  ( 120minut) 

• 17.06.2020 ( środa) - matematyka ( 100 minut) 

• 18.06.2020 ( czwartek) - j.angielski ( 90 minut) 

 

• Uczniowie  mający  wydłużony czas pracy: 

•  j.polski - 180 minut 

• matematyka – 150 minut 

• j.angielski - 135 minut 

 

Uwaga! Aktualizacja dotycząca procedury wpuszczania uczniów na 

egzamin: 
 

•  Wszystkie egzaminy  rozpoczynają się o godzinie  9 (każdego dnia). Uczniowie stawiają się w   

szkole o godzinie  8. Każda z klas ósmych wchodzi osobnym wejściem,  z zachowaniem  5 -

minutowych  odstępów  czasowych  pomiędzy grupami w danej klasie ( w grupie może być 

max.9 osób). Uczniowie wchodzą zgodnie z kolejnością na liście w dzienniku. Nad  porządkiem  

podczas  wpuszczania  uczniów do  szkoły czuwa wychowawca klasy.  

 

• Klasa 8a - Wchodzi głównym wejściem ( PRZEZ SZATNIĘ, nie środkowym!) , następnie udaje się 

do swojej szatni - box 8a, jeśli chce zostawić jakieś okrycia zewnętrzne lub przedmioty, których 

nie wolno wnosić na egzamin. Jeśli nie mają takich przedmiotów  uczniowie od razu udają się do 

sal 117 i 160 (wychowawca dzieli uczniów na 2 grupy), gdzie oczekują do godziny 8.30. 

 

Klasa 8b - Wchodzi wejściem od strony sali gimnastycznej, następnie udaje się do szatni nr 21 

na bloku sportowym, jeśli chce zostawić jakieś okrycia zewnętrzne lub przedmioty, których nie 

wolno wnosić na egzamin. Jeśli uczniowie nie mają takich przedmiotów od razu udają się do sal 

nr 148 i 150 przy pokoju nauczycielskim ( wychowawca dzieli uczniów na 2 grupy), gdzie 

oczekują do godziny 8.30. 

 

Klasa 8c - Wchodzi wejściem od strony gimnazjum ( z zewnątrz jest to wejście od boiska, 

pierwsze z lewej ), następnie uczniowie udaje się do swoich sal - nr 102 i 110, aby zostawić 

jakieś  okrycia zewnętrzne lub przedmioty, których nie wolno wnosić na egzamin oraz poczekać 

na rozpoczęcie egzaminu (wychowawca dzieli uczniów na 2 grupy), gdzie oczekują do godziny 

8.30. 

 



 

Przed każdym wejściem będzie umieszczona  tabliczka wskazująca  wejście i symbol danej 

klasy. Unikamy grupowania się uczniów, przed i po egzaminie. Po zakończeniu pracy z 

arkuszem uczniowie wychodzą ze szkoły tym samym wejściem, którym weszli, nie czekają na 

kolegów. Wychowawca ma obowiązek zwrócić na to uwagę. 

 

Ok. godz.8.35 uczniowie udają się do wyznaczonych przez wychowawcę  miejsc ( zdecydowana 

większość pisze na holu klas 1 - 3) , gdzie  nastąpi procedura wyznaczania im miejsc, zgodnie z 

numerkiem  wylosowanym  przez Przewodniczącego ZN oraz dalsze czynności związane z 

egzaminem. 

 

Przed egzaminem:  

• Uczniowie przystępujący do egzaminu:  

* Przed egzaminem każdy uczeń powinien zapoznać się z wytycznymi Ministerstwa Edukacji 

Narodowej dotyczącymi organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w związku z 

zagrożeniem COVID – 19 (Załącznik 1; poniżej) do Organizacji egzaminu. 

* Na egzamin powinni przyjść w odświętnym stroju uczniowskim (biała koszula/bluzka, granatowe 

lub czarne spodnie/spódnica).  

* Powinni posiadać legitymację szkolną oraz maseczkę ochronną lub przyłbicę zakrywającą twarz  

 * Do sali wchodzą według listy odczytywanej przez jednego z członków zespołu nadzorującego  oraz 

zajmują wyznaczone miejsca (numer stolika losuje przewodniczący Zespołu Nadzorującego). 

*Nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną żadnych toreb, plecaków, telefonów komórkowych.  

* Mogą zabrać na salę egzaminacyjną małą butelkę wody mineralnej (stawiają ją przy ławce, w celu 

uniknięcia zalania arkusza). 

 

Godzina 9:00 

 *Rozdanie  i otworzenie  zestawów egzaminacyjnych; 

 Uczniowie:  

* Zapoznają się z instrukcją na stronie tytułowej; 

* Sprawdzają kompletność arkusza (zgłaszają ewentualne uwagi) oraz kodują prace – PESEL( kod 

ucznia); 

* Przyklejają w wyznaczonych miejscach naklejki z kodem kreskowym; 

* Rozpoczęcie pracy z zestawem egzaminacyjnym następuje po wykonaniu przez uczniów 

powyższych czynności 



  Przebieg egzaminu: 

• Praca ucznia z arkuszem powinna być samodzielna.  

• Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący  przypomina  o  konieczności 

przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.  

• Po wcześniejszym zakończeniu pracy z arkuszem (nie później niż na 15 minut przed zakończeniem 

egzaminu) uczeń odkłada zamknięty arkusz na brzeg ławki, nie opuszcza sali dopóki członek zespołu 

nadzorującego nie sprawdzi poprawności zakodowania. Po sprawdzeniu arkusza członek ZN 

potwierdza jego odbiór od ucznia na wykazie uczniów w sali egzaminacyjnej  poprzez podpis. 

 • Po zakończeniu czasu przeznaczonego na egzamin przewodniczący zespołu nadzorującego 

wyznacza dodatkowe 5 minut dla uczniów, by sprawdzili, czy przenieśli wszystkie odpowiedzi na 

kartę odpowiedzi. W razie potrzeby uczniowie uzupełniają kartę odpowiedzi. Nie dolicza się tego 

czasu uczniom mającym uprawnienia do nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę.  

• Po zakończeniu tej czynności uczniowie odkładają zamknięte prace i nie opuszczają sali dopóki ich 

arkusze nie będą sprawdzone pod kątem kompletności, poprawności kodowania i potwierdzony 

zostanie ich odbiór.  

• Podczas czynności pakowania na sali obowiązkowo pozostaje przynajmniej jeden uczeń (do 

zakończenia pakowania i zaklejenia koperty).  

• Po zakończeniu egzaminu uczniowie opuszczają szkołę. 

 

UWAGA!  Integralną częścią Organizacji egzaminu jest Załącznik 1 (kolejne strony od 4-7 - tego 

dokumentu), określający wytyczne MEN w związku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

wynikających z zagrożenia COVID-19. 

 

 

Załącznik 1: 

Wybrane wytyczne MEN, CKE, GIS –u  dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. 

egzaminów ósmoklasisty (E8) związane z zagrożenia COVID-19.  Dokument został podzielony na 6 

sekcji. 

W poniższym dokumencie znajdują się informacje dot. E8. Pominięte są informacje związane z 

innymi egzaminami. 

 1. w Sekcji 1. (str. 3–5): podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, 

kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów 

podczas egzaminów; 



2. w Sekcji 2. (str. 6–8): wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób 

biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące 

zakrywania ust i nosa; 

3. w Sekcji 3. (str. 9–16): wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją 

przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal 

egzaminacyjnych; 

4. w Sekcji 4. (str. 17–19): wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania 

egzaminu; 

 5. w Sekcji 6. (str. 25–27): wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia 

zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego. Jeżeli wdrożenie danej wytycznej 

wymaga dodatkowych instrukcji związanych z koniecznością wprowadzenia szczegółowych rozwiązań 

związanych z organizacją lub przeprowadzaniem egzaminu, instrukcje te przedstawione są mniejszą 

czcionką na niebieskim tle (są to informacje natury czysto technicznej, administracyjnej, powiązane z 

daną wytyczną).  

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do 

egzaminu w 2020 r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem (np. w postaci 

informacji na stronie internetowej szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy 

informacyjnej w szkole / przed szkołą).  

Oznaczeniem [!] wyróżniono informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane  zdającym po 

zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej / w miejscu przeprowadzania egzaminu. 

Sekcja 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 

szkoły1 ), 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 i linijki. Zdający 

nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

1.6. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

 

Sekcja 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 (konieczne jest wówczas zachowanie co 

najmniej 1,5-metrowego odstępu).  

2.3. [*] [!] 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  

2.4. [*] 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 / stanowisku 

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). 2.5. [*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i 

nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę. 

2.5. [*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę. 

 

 

 

Sekcja 4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu. 

 4.1. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających 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.  

4.2. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły  za pośrednictwem 

wychowawców może:  

1) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni 

stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu;  

2) [!] poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z 

wykorzystaniem np. komunikatorów lub  telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu 

do szkoły. O przyjętych rozwiązaniach  wychowawcy klas  powinni poinformować zdających i ich 

rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem.  

4.3. [*] 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. 

 

WAŻNE! 

Szanowni  Rodzice , 

Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS oraz CKE: 

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.  

 

                                                                                                 Opracowała:  

                                                                                               Justyna Semczuk – wicedyrektor ds. kl.6 - 8 

 


