Wytyczne dla uczniów klasy VIII SP 29 dotyczące organizowania i przeprowadzania
w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty (E8)
1.

v TERMIN I PROCEDURY
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka
kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym:
a. język polski – 16 czerwca 2020 r.
(wtorek) – godz. 9:00
b. matematyka – 17 czerwca 2020 r.
(środa) – godz. 9:00
c. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r.
(czwartek) – godz. 9:00
W terminie dodatkowym:
a. język polski – 7 lipca 2020 r.
(wtorek) – godz. 9:00
b. matematyka – 8 lipca 2020 r.
(środa) – godz. 9:00
c. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r.
(czwartek) – godz. 9:00
2.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a)
z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
b)
przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego
przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub
zdrowotnych).
3.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń,
któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub
przedmiotów.
4.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole,
której jest uczniem lub słuchaczem.
5.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
6.
Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
a.
język polski
b.
matematykę
c.
język obcy nowożytny.
7.
Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.
8.
Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120
minut.
9.
Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.
10.
Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który
trwa 90 minut.
11.
Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu
przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi
na kartę odpowiedzi (5 minut).

12.
Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków:
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego
i włoskiego.
13.
Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz
przystępuje
z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych
zajęć edukacyjnych.
14.
Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np.
legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego
dokumentu tożsamości ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego
nauczyciela danej szkoły.
15.
O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie
wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub
członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą
pracować.
16.
Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów
stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach. Wówczas miejsce
danemu uczniowi wskazuje przewodniczący zespołu nadzorującego.
17.
Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego
wylosowany, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie
zdających w danej sali egzaminacyjnej.
18.
Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne
od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi
je do sali egzaminacyjnej – jeżeli przedstawiciel zdających z danej sali uczestniczył
w odbieraniu materiałów.
19.
W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni
opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu
nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu
warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami,
z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
20.
W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez
podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na
wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego
nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali. Wychodząc
z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.
21.
Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających
związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, przestrzegając
zasad określonych w Wytycznych. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie
udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
22.
Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty
z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę,
pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
23.
W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać
wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład
zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy.
24.
Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających
o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją
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zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie poleca zdającym:
w arkuszu z języka polskiego i w arkuszu z języka obcego nowożytnego sprawdzenie
kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera zeszyt zadań
egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi, sprawdzenie poprawności numeru PESEL
na naklejkach przygotowanych przez OKE.
25.
W arkuszu z matematyki (OMA-100) sprawdzenie kompletności arkusza
egzaminacyjnego,
tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań
egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi, wyrwanie karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych
wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (nie należy odrywać karty
odpowiedzi od karty rozwiązań zadań), sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych
zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony, sprawdzenie poprawności numeru PESEL
na naklejkach przygotowanych przez OKE.
26.
Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu
egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych.
27.
Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu
nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu w danej sali. Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem
w tym samym protokole.
28.
Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych
miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych
oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na
karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL,
a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję
egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
29.
W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi
nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL.
30.
Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu
nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz
naklejek w arkuszu egzaminacyjnym.
31.
W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach (tj.
OPO/OMA/OJ** -200, -400, -500, -600, -700, -800, -Q00) oraz uczniów niepełnosprawnych
ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się, czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu
nadzorującego.
32.
Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania,
przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym
dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy
z danym arkuszem egzaminacyjnym.
33.
Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:
a.
w przypadku arkusza z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut
w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
b.
w przypadku arkusza z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut
w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
c.
w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135
minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).
34.
W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu
godziny rozpoczęcia i
zakończenia egzaminu
następuje odtworzenie płyty
CD,
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na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące
rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone
na rozwiązanie poszczególnych zadań.
35.
Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają
wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po
zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia
spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę
z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).
36.
Uczniowie niesłyszący i słabosłyszący, rozwiązujący zadania egzaminacyjne w arkuszu
OJ**-700 oraz arkuszach dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną
z niepełnosprawności jest niedosłuch, nie rozwiązują zadań sprawdzających rozumienie
ze słuchu. Do arkusza OJ**-700 nie jest dołączana płyta CD.
37.
Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi
nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
38.
Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 15 minut przed
zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza
egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi
na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej
czynności (nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej
do niepełnosprawności, tj. OPO/OMA/OJ**-200, -400, -500, -600, -700, -800, -Q00 oraz
uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo,
z czasową niesprawnością rąk, z afazją).
39.
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.
40.
Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy
pozostałym piszącym.
41.
Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem
egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym
o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy
uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności, tj.
OPO/OMA/OJ**-200, -400, -500, -600, -700, - 800, -Q00 oraz uczniów ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk,
z afazją.
42.
Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę
z arkuszem egzaminacyjnym:
a.
informuje zdających o zakończeniu pracy,
b.
wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez
uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek
zaznaczenia odpowiedzi na karcie),
c.
poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez
uczniów,
d.
poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg
stolika.
v UWAGI DODATKOWE O ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIU
ÓSMOKLASISTY DLA ZDAJĄCYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOSTOSOWAŃ

EGZAMINU
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1.
Uczniowie, którzy korzystają z arkuszy egzaminacyjnych w dostosowanej formie,
pracują w terminie głównym i w terminie dodatkowym egzaminu ósmoklasisty z arkuszem
egzaminacyjnym, zawierającym zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi.
2.
Uczniowie ci nie kodują zeszytów zadań egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi.
Czynności te wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
v INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DLA ZDAJĄCYCH
KORZYSTAJĄCYCH Z KOMPUTERA PODCZAS EGZAMINU
1.
Prawo do korzystania z komputera, aby zapisywać odpowiedzi, ma zdający, jeśli jest
niepełnosprawny ruchowo i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
indywidualnego nauczania oraz jeśli jest wdrożony do pracy z komputerem na zajęciach lub
jeśli takie zalecenie jest zawarte w opinii wydanej przez poradnię.
2.
Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający musi mieć do swojej wyłącznej
dyspozycji autonomiczny (lub pracujący jako autonomiczny) komputer połączony
z drukarką oraz papier do drukarki (w przypadku dwóch lub więcej zdających
korzystających z odrębnych komputerów w jednej sali możliwe jest podłączenie tych
komputerów do jednej drukarki).
3.
Po zakończeniu pracy z każdym arkuszem zdający przekazuje zespołowi
nadzorującemu swoje odpowiedzi w formie wydruku razem z arkuszem egzaminacyjnym.
Uwaga: wydruk powinien mieć standardowy wymiar marginesów (2,5 cm z każdej strony),
a każda jego strona powinna być ponumerowana.
4.
Na górze każdej kartki wydruku z odpowiedziami należy napisać odręcznie dane
zdającego, tzn. kod szkoły, kod ucznia, numer PESEL, można również przykleić naklejkę
przygotowaną przez OKE. Na dole kartki wydruku należy zapisać numer stron wraz z liczbą
ogólną stron, np. „str. 2 z 4”. Na żadnych materiałach egzaminacyjnych (na arkuszu,
na wydruku) nie można zamieszczać danych pozwalających na bezpośrednie
zidentyfikowanie ucznia (nazwiska lub imienia ucznia) lub szkoły (nazwy lub adresu szkoły,
pieczęci szkoły).
5.
Odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem zadania zgodnym z numerem
w zeszycie zadań egzaminacyjnych. W przypadku zadań zamkniętych, w tym
w arkuszach z języków obcych nowożytnych, wystarczy podać oznaczenie wybranej
odpowiedzi, np. 1. A, 2. B itd. lub 1.1. A, 1.2. B itd.
6.
Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wydrukowaniu odpowiedzi
utworzone przez zdającego pliki muszą zostać usunięte z twardego dysku komputera, w tym
z kosza, oraz innych nośników danych. Podstawą oceny pracy zdającego jest wydruk
komputerowy
przekazany
do
okręgowej
komisji
egzaminacyjnej
oraz
– w przypadku wskazania – zapisy w arkuszu egzaminacyjnym.
v PRZYCZYNY UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU
1.
Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać danemu zdającemu
unieważniony:
a.
przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,
b.
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.
2.
Unieważnienie następuje w przypadku:
a.
stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora
niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy
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egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań
innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia,
b.
zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń
związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu,
c.
zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego
egzaminu,
d.
niemożności ustalenia wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu z powodu
zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.
v UNIEWAŻNIENIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ EGZAMINATORA
NIESAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA ZADANIA LUB ZADAŃ
1. Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym,
w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania
egzaminu ósmoklasisty.
2.
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez
egzaminatora:
a.
niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia,
b.
występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań
wskazujących
na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia –
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły,
uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły niezwłocznie
przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom.
3.
Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na
podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin
z danego przedmiotu lub przedmiotów.
4.
Uczeń, któremu unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu
przeprowadzony
w terminie głównym, przystępuje ponownie do egzaminu z tego
przedmiotu w dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem.
5.
W przypadku unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
przeprowadzonego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu jako „0%”.
v WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ
1.
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy
egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję
egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2.
Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi
ósmoklasisty) dostępne są:
a.
informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019,
b.
przykładowe arkusze egzaminacyjne,
c.
arkusze egzaminu próbnego,
d.
arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.
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3.
Wyniki egzaminu poznają i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
otrzymają 31 lipca 2020 r.
4. Informacje dotyczące sal, w których odbędzie się egzamin, a także godziny, o których
poszczególni uczniowie zostaną wpuszczeni na teren szkoły oraz rozpoczęcia egzaminu
przekażą wychowawcy poszczególnych oddziałów najpóźniej na 3 dni przed terminem
egzaminu.
v Z CZEGO MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY?
1.
Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań
(odpowiedzi).
2.
Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki
– jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków
ołówkiem.
3.
Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający,
którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają
ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.
4.
Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać
z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu
na chorobę.
v PROCURY BEZPIECZEŃSTWA
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 powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.
5.
Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, Zdający
nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6.
Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę
z wodą.
v
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO
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.
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 1,5metrowego odstępu).
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3.
Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej.
4.
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, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem
egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
5.
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 (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).
6.
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 2 m.
v
DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU EGZAMINU
1.
Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących
zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
a.
zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
b.
obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem,
c.
wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem
egzaminacyjnym,
d.
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,
e.
konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.
2.
Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
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