
 

Informacja  dotycząca organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 

opracowana na podstawie wytycznych CKE, MEN, GIS 

 
 1. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w następujących terminach:  
 

16.06.2020r. – egzamin z j. polskiego   

17.06.2020r. – egzamin z matematyki  

18.06.2020r. – egzamin z j. angielskiego  

 

2. Godziny rozpoczęcia egzaminu: 

 I tura rozpoczyna o godz. 9.00;  uczniowie do szkoły przychodzą na godz. 8.30 

 II tura rozpoczyna o godz. 9.20; uczniowie do szkoły przychodzą na godz. 8.50 

 III tura rozpoczyna o godz. 9.40; uczniowie do szkoły przychodzą na godz. 9.10 

Informacja dotycząca nr sali, w której uczeń będzie zdawał egzamin i na którą godzinę musi przyjść, 

zostanie przesłana uczniom i rodzicom  przez wychowawców Librusem najpóźniej do dnia 10.06.  

3. Uczniowie, którzy z ważnych przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu w ww. terminach 

zostają zgłoszeni do egzaminu w terminie dodatkowym 7, 8 i 9.07.2020r.  

 
4. Czas trwania egzaminu:  

 j. polski – 120 minut (180 minut dla piszących w warunkach dostosowanych)  

 matematyka – 100 minut (150 minut dla piszących w warunkach dostosowanych)  

 j. angielski – 90 minut (135 minut dla piszących w warunkach dostosowanych)  

 

5. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), 

bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 

6. Jeśli uczeń ma  alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub 

łzawienie, rodzic zobowiązany jest poinformować o tym dyrektora szkoły do 29.05.  

w formie pisemnej (wiadomość w Librusie). 

 

7. 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. 

 

8. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły. 

 

9. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, urządzeń elektronicznych, maskotek. 

 

10. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych - długopis  

z czarnym wkładem, linijka.  

 



11. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 

12. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, 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). 

 

13. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę  

z wodą (i postawić na podłodze przy swoim miejscu). 

 

14. Nie ma możliwości skorzystania z obiadów w stołówce szkolnej. 

 

15. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co 

najmniej 1,5m) ustawiając się na terenie szkoły w kierunku boiska oraz mają zakryte usta i nos.  

 

16. Przy wejściu do szkoły uczniowi jest mierzona temperatura ciała. 

 

17. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu szkoły zgodę na pomiar temperatury ciała 

dziecka oraz oświadczenie o tym, że uczeń jest zdrowy, nikt z domowników nie przebywa na 

kwarantannie, nie miał styczności z osobą zakażoną koronawirusem. Podpisane oświadczenie 

należy dostarczyć osobiście lub przesłać skan/zdjęcie na adres sp168@edu.um.warszawa.pl.  

w dniu 15.06. (poniedziałek) w godz. 8.00- 14.00. 

 

18. W razie konieczności zostawienia wierzchniego okrycia uczeń schodzi do szatni, rzeczy osobiste 

zobowiązany jest zostawić w swojej szafce szkolnej. 

 

19. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką lub przyłbicą). 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po 

zajęciu miejsc przez uczniów.  

 

20. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić 

przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej 

sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy 

samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2m. Sytuacja,  

w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać 

zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. 

 

21. 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). 

 

22. Uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i zajmują miejsca przy stolikach zgodnie  

z numerem wylosowanym przez członka zespołu nadzorującego. 
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23. Wchodzący do sali uczeń otrzymuje identyfikator ze swoimi danymi osobowymi  konieczny do 

poprawnego zakodowania arkusza egzaminacyjnego (uczeń nie podpisuje pracy imieniem  

i nazwiskiem) oraz naklejki przygotowane przez OKE. Identyfikator należy zostawić w sali po 

napisaniu egzaminu – zostanie zniszczony.  

 

24. Odległość pomiędzy zdającymi oraz członkami komisji nadzorującej wynosi 1,5 m w każdym 

kierunku.  

 

25. 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. 

 

26. 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.  

 

27. Uczeń nie może opuścić sali egzaminacyjnej w pierwszych 40 minutach i ostatnich 15 minutach 

trwania egzaminu.   

 

28. Uczniowie nie mogą gromadzić się na korytarzach, w łazienkach, w szatni, na boisku  

i przed szkołą. Po zakończeniu egzaminu uczniowie zobowiązani są niezwłocznie opuścić teren 

szkoły, powinni unikać spotkań w grupach. 

 

 

 

 

 

 


