
Zasady dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r.  

egzaminu ósmoklasisty (E8)  

w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie  

zawierające wytyczne GIS, MEN i CKE 

 

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla ósmoklasistów, o których powinni 

zostać poinformowani przed egzaminem.  

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

przekazane zdającym po zajęciu miejsc w  sali egzaminacyjnej. 

 

Sekcja 1.  

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu 

egzaminów 

 

1.1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (ósmoklasista, 

nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną). 

 

1.2. [*] Ósmoklasista, 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. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) ósmoklasista 



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. 

 

1.5. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym 

książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

 

1.6. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 

piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych 

zdających. 

 

1.7. [*]  Na egzamin należy przynieść własną, małą 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 

egzaminacyjnej. 

 

2.4. 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. Dozwolone jest używanie przyłbicy. 

 

 

Sekcja 3.  

Informacje organizacyjne 

 

 3.1.  [*] Harmonogram egzaminów:  

- 16-06-2020 – egzamin z języka polskiego – 120 min (do 180 min dla uczniów z 

dostosowaniami)  



- 17-06-2020 – egzamin z matematyki – 100 min (do 150 min dla uczniów z 

dostosowaniami)  

- 18-06-2020 – egzamin z języka angielskiego/niemieckiego – 90 min (do 135 min dla 

uczniów z dostosowaniami)  

3.2. Do czasu trwania egzaminu nie wlicza się czynności organizacyjnych, w tym 

kodowania oraz przyklejania naklejek oraz dodatkowych 5 minut przeznaczonych na 

sprawdzenie przez uczniów poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi.  

3.3. Na arkuszach egzaminacyjnych będzie wydrukowana data kwietniowa, ale nie 

należy na to zwracać uwagi.  

3.4. Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.15 z zakrytymi ustami i nosami.  

3.5. Uczniowie przynoszą ze sobą tylko czarno piszące długopisy lub pióra, a 

na egzamin z matematyki dodatkowo linijkę. Przyborów nie wolno pożyczać od 

innych uczniów.  

3.6. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (np. 

legitymację, dowód osobisty).  

3.7. Każdy uczeń może przynieść ze sobą małą butelkę niegazowanej wody, którą po 

zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej postawi na podłodze prze nodze stolika.  

3.8. Uczniowie nie przynoszą do szkoły telefonów komórkowych i innych 

urządzeń telekomunikacyjnych.  

3.9. Uczniowie piszą egzamin w hali widowiskowo – sportowej. Do hali uczniowie 

zostaną wpuszczeni różnymi wejściami: 

- kl. 8a – wejście główne od strony parkingu przy ulicy Wolności; 

- kl. 8b – wejście boczne od strony ulicy Konopnickiej; 

- kl. 8c – wejście boczne od strony ulicy Konopnickiej. 

 



W ostatnim dniu egzaminów uczniowie piszący egzamin z języka niemieckiego oraz 

nie korzystający z odsłuchu, wchodzą do szkoły głównym wejściem od ulicy 

Kopernika . 

3.10. Uczniowie zostaną wpuszczani do szkoły w kolejności alfabetycznej.  

3.11. Po wejściu do budynku uczniowie zdezynfekują ręce i dokonywany zostanie 

pomiar temperatury ciała. Następnie, z zachowaniem bezpiecznych odległości wejdą 

do szatni w celu zostawienia kurtek.  

3.12. Następnie uczniowie, również wg alfabetu, będą podchodzili do nauczycieli 

stojących przed otwartą salą egzaminacyjną w celu odebrania kopert z naklejkami i 

paskami z peselem oraz w celu obserwacji jak członek zespołu nadzorującego losuje 

dla nich numer stolika przy którym będą pracowali.  

3.13. Uczniowie wejdą wówczas do sali egzaminacyjnej i zajmą miejsce przy stoliku, 

który został dla nich wylosowany. Gdy wszyscy uczniowie zajmą już swoje miejsca 

siedzące, uczniowie mogą zdjąć maski do czasu rozdawania prac.  

3.14. Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego, uczniowie jeszcze cały czas  

w maseczkach, przeczytają instrukcję, zakodują arkusz i przykleją naklejki.  

Na egzaminie z matematyki wyrwą ze środka kartę rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych. Następnie członkowie zespołu nadzorującego podejdą i 

sprawdzą poprawność kodowania. Po tych czynnościach organizacyjnych, 

nauczyciele wracają na swoje miejsca, wszyscy mogą zdjąć maseczki, a 

przewodniczący zapisuje na tablicy faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z 

zestawem egzaminacyjnym.  

3.17. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać miejsc. W 

szczególnych przypadkach, w przypadku konieczności wyjścia, uczeń sygnalizuje 

taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego 

zespołu nadzorującego uczeń zakłada maseczkę i opuszcza salę pozostawiając na 

swoim miejscu zamknięty arkusz. Czas wyjścia ucznia odnotowuje się w protokole.  

3.18. Uczniowie pracują z zadaniami przez określony dla danego przedmiotu czas. 

Na 10 minut przed zakończeniem czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 



przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przypomni o czasie i poprosi o 

przenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi.  

3.19. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin, w każdym dniu 

przewodniczący poinformuje, ze uczniowie mają dodatkowych 5 minut na 

sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.  

3.20. Po tym czasie przewodniczący poprosi o zamknięcie arkuszy egzaminacyjnych 

i odsunięcie ich na brzeg stolika. Prace zostaną zebrane przez członków zespołu 

nadzorującego.  

3.21. Uczniowie, poza jednym z nich, zostaną kolejno wypuszczeni z sali w celu 

zabrania swoich rzeczy z szatni i opuszczenia szkoły. Wyżej wymieniony jeden z 

uczniów w każdej sali zostanie trochę dużej i będzie obserwował prace zespołu 

nadzorującego, czyli przeliczanie, układanie alfabetyczne (kodami) i pakowanie prac. 

3.22. Zaświadczenia zostaną wydane zdającym w dniu 31 lipca 2020 r. 

 

Sekcja 4.  

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

 

4.1. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym 

również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos. 

4.2. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną kolejny raz poinformowani 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.  

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

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu 

dyrektor szkoły ustala, że:  

1) przekaże zdającym z wyprzedzeniem informację o godzinie, o której powinni 

stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – będzie to godz. 8.15 

2) zdający będą wpuszczani na teren szkoły różnymi wejściami  

3) nie wolno gromadzić się po zakończonym egzaminie, zdający swoimi wrażeniami 

po egzaminie mogą dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, tak aby unikali spotkań w grupie, 

np. przy wejściu do szkoły.  

4.4. [*] 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.  

 

Sekcja 5.  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu 

egzaminacyjnego lub u zdającego 

 

5.1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy 

choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego 

informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia 

odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości 

od innych osób.  

5.2. W przypadku E8, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE 

niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji 



w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację 

sanitarnoepidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – 

także pogotowie ratunkowe. W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji 

zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem 

indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.  

5.3. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i 

zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z osobą potencjalnie zakażoną (por. pkt 3.6.5.).  

5.4. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić 

się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub 

uzyskania porady. 


