
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie pisania 

egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020  

16.06 – 18.06.2020 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.      Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, zegarków, biżuterii, maskotek. 

5.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych – długopis 

z czarnym wkładem i linijka. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

6.     Ci uczniowie, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość 

korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które 

przed egzaminem zostaną sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w 

rękawiczkach). 

7.      Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

8.      Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

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

9.      Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

jednorazową lub wielorazową, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie 

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

10.   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). 

11.  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. 

12.  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). 



13.   Zakazuje się tworzenia grup osób zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

Organizacja i przebieg egzaminu ósmoklasisty w PSP nr 34  

w Radomiu 

1. Egzaminy ósmoklasistów odbywają się w roku szkolnym w dniach: 

• 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – język polski (120 minut – czas bez wydłużenia, do180 

minut – czas wydłużony), 

• 17 czerwca 2020 r. (środa) – matematyka (100 minut – czas bez wydłużenia, do 150 

minut – czas wydłużony), 

• 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – język angielski (90 minut – bez wydłużenia, do 135 

minut – czas wydłużony). 

2. Na egzaminy uczniowie przychodzą odświętnie ubrani. Jeżeli pozwolą na to warunki 

atmosferyczne, nie zabierają dodatkowych okryć wierzchnich, aby nie przebywać za 

długo w szatni w celu pozostawienia ubrania. Jeżeli nie jest to konieczne, nie korzystają 

z szatni. 

3. Aby nie kumulować dużych grup uczniów przed wejściem do szkoły, w szatni oraz na 

korytarzach, uczniowie będą wchodzili do placówki o dwóch różnych godzinach oraz 

przez dwa wejścia: 

Godzina 8.30 (każdego dnia egzaminu) 

• wejście główne – od ul. Miłej – uczniowie piszący w salach 201, 202, 203 – wchodzą 

do szatni, a następnie przechodzą do sal schodami przy s. 2, 

• wejście od szatni (od ul. Bema) – uczniowie piszący w salach 111, 204, 205, 206 – 

wchodzą do szatni, a następnie przechodzą do sal schodami przy sali 001. 

            Godzina 8.50  (każdego dnia egzaminu) 

• wejście główne – od ul. Miłej – uczniowie piszący w salach 101, 103 – wchodzą do 

szatni, a następnie przechodzą do sal schodami przy sali 2, 

• wejście od szatni (od ul. Bema) – uczniowie piszący w salach 109, 110 – wchodzą do 

szatni, a następnie przechodzą do sal schodami przy sali 001. 

 

         Po napisaniu egzaminu obowiązują te same zasady jak przy wchodzeniu. 

Uczniowie będą mieli przydzielone boksy w szatni według podziału na sale, w 

których piszą egzamin. Boksy będą we właściwy sposób oznaczone. 

 

Informacje, w których salach piszą uczniowie egzaminy, będą przekazane w 

trakcie konsultacji lub (w przypadku nieobecności ucznia) przez e-dziennik. Taką 

wiedzę posiadają również wychowawcy, zatem istnieje możliwość zapytania o to 

telefonicznie lub e-mailowo. 

 

4. Uczniowie, którzy przychodzą do szkoły o 8.30, rozpoczynają pracę z arkuszem o godz. 

9.00, zaś przychodzący do szkoły na godz. 8.50, rozpoczynają swój egzamin o 9.20. 

 

5. Do sal uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory do pisania (konieczny jest długopis 

albo pióro z czarnym wkładem); rysowania (linijka na matematykę) i wodę w 

plastikowej butelce, legitymację szkolną. Telefon pozostaje w domu. Nie można 

pożyczać od siebie długopisów ani przyborów do rysowania. 

Uczeń piszący arkusz dla cudzoziemca powinien przynieść swój słownik. 



6. Przed wejściem do sali przewodniczący zespołu losuje numer stolika, przy którym uczeń 

będzie pisał egzamin. Na ławce jest przyklejony numer – nie dotykamy go. 

 

7. Przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie mogą skorzystać z toalety, ale dokonuje się 

tego pojedynczo, aby uniknąć zgromadzeniu kilku osób. 

  

8.   Przy wejściu do sali uczeń otrzymuje na pasku informację o imieniu i nazwisku, 

numerze PESEL oraz kodzie. Otrzymuje także kopertę z naklejkami, które należy 

umieścić we właściwych miejscach na arkuszu. O tym, gdzie powinny znaleźć się 

naklejki kreskowe, informuje przed pracą z arkuszem przewodniczący komisji 

nadzorującej.  

 

9. Przed otrzymaniem arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego 

przypomina uczniom o zasadach zachowania w trakcie pobytu w sali, o sposobie 

kontaktowania się z członkami zespołu nadzorującego, o zasadach postępowania w 

wypadku pogarszającego się nagle samopoczucia, a także o czynnościach 

przygotowawczych do pracy z arkuszem egzaminacyjnym. 

 

10. Sali egzaminacyjnej nie można opuścić na stałe wcześniej niż po 60 minutach po 

rozpoczęciu pracy z arkuszem i na 15 minut przed czasem kończącym pisanie 

egzaminu. 

 

11. Po otrzymaniu arkusza uczniowie sprawdzają jego kompletność (w przypadku braku 

którejś strony zgłaszają przewodniczącemu zespołu), wpisują kody, PESEL, przyklejają 

naklejki w miejscach wskazanych przez członków zespołu nadzorującego. Jeżeli 

uczniowie piszą egzamin z dostosowaniem (np. dyslektycy), czynności te wykonują 

członkowie zespołu  nadzorującego. Arkusz z matematyki zawiera dodatkowo kartę 

rozwiązań zadań, którą uczeń wyrywa, aby wykonać tam zalecone zadania.  

 

12. Po wykonaniu wszystkich czynności wstępnych uczniowie zaczynają pracę z arkuszem, 

a przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje godzinę rozpoczęcia i zakończenia na 

tablicy. Uczniowie muszą pamiętać o przenoszeniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

Jedynie uczniowie z dostosowaniami nie robią tego – zaznaczają odpowiedzi w arkuszu. 

Na 10 minut przed końcem pisania egzaminu przedstawiciel zespołu nadzorującego 

przypomina o zbliżającym się zakończeniu (oraz zaznaczeniu odpowiedzi na karcie 

odpowiedzi), dodaje przy tym 5 minut dodatkowego czasu na zakończenie pracy. 

 

13. Po upływie obowiązującego czasu pisania uczeń pozostawia arkusz na ławce i opuszcza 

salę. Jeżeli w tym samym momencie skończy pisanie prac wielu uczniów, nastąpi 

rotacyjne wychodzenie z sali i przejście do szatni oraz wyjście ze szkoły tak, jak to się 

odbywało przy wchodzeniu. Nie wolno gromadzić się! 

14. Wrażeniami po egzaminie uczniowie mogą dzielić się między sobą z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikając spotkań w grupie, 

np. przy wyjściu ze szkoły. 

 

15. Mimo tak wielu ograniczeń i procedur do zapamiętania wierzymy, że nasi 

uczniowie poradzą sobie bardzo dobrze, a wyniki egzaminów będą doskonałe, czego 

już dzisiaj życzymy! 



  


