
INFORMACJA DYREKTORA  DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – 

 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020 

 

Kochani! 

 To jest wyjątkowy i  trudny rok szkolny dla Was, Waszych Rodziców, ale i dla Waszych 

Nauczycieli. Także i mi nie było, i nie jest łatwo. 

Cieszę się z waszych osiągnięć na zakończenie „podstawówki”. Kompetencje i wiedza zdobyte 

w murach naszej szkoły  niech będą solidnym fundamentem w dalszym życiu każdego z Was. 

Życzę wszystkim „połamania długopisów” na egzaminie ósmoklasisty, który przed nami  

oraz spełnienia marzeń związanych z dalszą edukacją. 

Zanim to nastąpi musimy razem przejść przez egzaminy, które odbędą się w murach szkoły,  

za którą na pewno tęsknicie.  

Spotykamy się w szkole w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r.  Początek egzaminu we 

wszystkich salach 9.00. Przychodzicie  do szkoły ok.  8.30.  

Pani wychowawczyni przypomni Wam w najbliższym czasie zasady, procedury, które już 

ćwiczyliście w szkole podczas egzaminów próbnych.  A  ja przygotowałam Wam wytyczne na 

czas pandemii i zobowiązuję do ich  przestrzegania, więc proszę o wnikliwą ich lekturę    

i przypomnienie sobie tuż przed egzaminem.  

Życzę wszystkim dużo zdrowia, byśmy mogli w terminie głównym uczestniczyć w egzaminie 

ósmoklasisty. 

W sytuacji losowej ( a taką jest np. choroba), którą należy zgłosić dyrektorowi najpóźniej w 

dniu egzaminu) będzie możliwe zdawanie egzaminu w terminie dodatkowym w dn. 7, 8, 9 

lipca 2020 r. 

Zaświadczenia otrzymacie w dniu 31 lipca 2020 r. 

Nie wrócimy już w tym roku do szkoły na zajęcia jak za dawnych lat. Życzę wam zatem, abyście 

dobrze napisali egzamin i dostali się  do wybranych szkół i tam w dniu 1 września 2020 r. mogli 

zasiąść w szkolnych ławach z „fajnymi” kolegami i jeszcze lepszymi nauczycielami. 

Powodzenia! 

Wiesława Kapusta 

Wasza nauczycielka i dyrektorka 

 

 

 



 

INFORMACJE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH GIS  DOTYCZĄCYCH EGZAMINÓW 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2020 

r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem (np. w postaci informacji na stronie internetowej 

szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy informacyjnej w szkole / przed szkołą).  

Oznaczeniem [!] wyróżniono informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc 

w  sali egzaminacyjnej / w miejscu przeprowadzania egzaminu.  

  

ZDAJĄCY ORAZ INNE OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU  

I PRZEPROWADZANIU EGZAMINÓW 

 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. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  

1) zdający  

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) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z 

przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.) 5) 

pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym 

rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób 

dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający 

wymaga pomocy  np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów. 

[*] [!] 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, linijki, 

cyrkla, itd. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, 

dezynfekcja nie jest konieczna.  

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

6. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. 

7. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.   

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 lub  po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ  

i EZ. 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).  

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) podchodzi do niego egzaminator 

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

4. [*] 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 

/ stanowisku 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). 

5. [*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać  z przyłbicy.  

DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU EGZAMINU 

1. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  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.  

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

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  W tym celu dyrektor szkoły może na 

przykład:  

1) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację  o godzinie, o której 

powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny 



dla zdających z różnych  sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali 

egzaminacyjnej  w np. 15-, 20-minutowych odstępach)  

2) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale 

egzaminacyjne lub oddziały 

 3) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z 

np. podziałem zdających na sale lub przedmioty  (w przypadku języków obcych)  

4) zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających  w np. 15-, 20-

minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 

9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie 

rozpoczęcia podanej  w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin  w 

odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej  na stałe przed upływem 

jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed 

godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, 

konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)  

3. [*] 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. 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U CZŁONKA 

ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO LUB U ZDAJĄCEGO 

 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.  

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE  

Z PRZEPROWADZANIEM EGZAMINU W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI 

ODIZOLOWANIA ZDAJĄCEGO LUB INNEJ OSOBY UCZESTNICZĄCEJ  

W PRZEPROWADZANIU EGZAMINU 

  

1) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego 

przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu  lub wyznaczonym miejscu, 



przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za 

członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie 

będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania 

egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla 

bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. 

Informację  o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w 

danej sali oraz w protokole zbiorczym.  

 2) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu 

nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej 

objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję  o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla 

wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego 

oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.  

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 sanitarno-epidemiologiczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.  


