
Egzamin ósmoklasisty 2020  – ważne informacje  dla uczniów i 

rodziców  

 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający) , bez objawów                

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający przychodzą do 

szkoły w maseczkach ochronnych  i jednorazowych rękawiczkach. 

 

1. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęta kwarantanną lub 

izolacją w warunkach domowych. 

2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

3. Zdający nie może  wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów : długopis z czarnym tuszem , 

linijka , cyrkiel. 

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.6. 

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą zachować 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz muszą mieć  zakryte usta i nos. 

8. 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: 

• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

pytanie  ( dotyczy części organizacyjnej egzaminu) 

• wychodzi do toalety 

 



• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej. 

 

9.  Zdający nie może dotykać  dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także musi 

przestrzegać  higieny kaszlu i oddychania: (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką ). 

Koniecznie musi  zachować odpowiedni dystans od innych zdających  po zakończonym 

egzaminie. 

10. Zdający nie mogą  tworzyć  grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną               

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

11.   Uczniowie klasy VIII zostali podzieleni na dwie grupy zdających w następujący 

sposób : 

• grupa nr 1 – uczniowie od nr 1 do 11 (wg listy z dziennika)                    

sala nr 13 (parter) 

                               wejście do szkoły  od strony dziedzińca 

• grupa nr 2 – uczniowie od nr 12 do 22 (wg listy z dziennika ) 

sala nr 1  (piętro) 

wejście do szkoły od strony biblioteki szkolnej 

12.  Zdający wstawiają się w  szkole w dniu egzaminu  do godz.8.30  przy wyżej 

wymienionych wejściach do budynku szkolnego. 

13.Zdający powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości tj. legitymację szkolną.       

 

 

 


