
Organizacja i przebieg 
egzaminu ósmoklasisty

Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie

Na podstawie wytycznych MEN, CKE



Kto może przyjść na egzamin? 

u Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez 
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 



Wchodzenie na teren szkoły podczas 
egzaminów (16-18 czerwca) 

u Wejście do szkoły głównym wejściem o godzinie 8:25 dla 
uczniów od numeru 1 do 11. 

u Wejście do szkoły głównym wejściem o godzinie 8:40 dla
uczniów od numeru 12 do 21. 



Czekając na wejście 

u Do szkoły albo sali egzaminacyjnej zachowujemy odstęp 
co najmniej 1,5 metra oraz mamy zakryte usta i nos. 



Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na 
terenie całej szkoły 

u Z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc przez 
zdającego 



Zdający nie powinni wnosić na 
teren szkoły zbędnych rzeczy, 
np.: telefonów komórkowych. 



Pozostawianie rzeczy osobistych 

u Jeżeli zdarzy się, że będziecie musieli wnieść na teren 
szkoły torebkę, kurtkę, telefon, to zostawiacie je na 
własną odpowiedzialność w świetlicy (zapakowane w 
woreczki). 



Zdający na salę może wnieść

u Legitymację szkolną

u Przybory potrzebne do rozwiązania zadań z arkusza 
(zgodne z komunikatem dyrektora CKE) 

u Wodę mineralną o objętości mniejszej niż 1 litr. Butelka
zawsze stoi przy ławce 

u Chusteczki higieniczne 



Zachowanie przy wejściu 

u Wchodzicie do sali pojedynczo, wywołani przez członka 
zespołu nadzorującego. 

u Dezynfekujecie ręce. 

u Członek zespołu nadzorującego losuje za was numer stolika.

u Zajmujecie właściwe miejsce.

u Otrzymujecie kody kreskowe (sprawdź poprawność peselu).



Co się zdarzy po zajęciu miejsc? 

u Usłyszycie komunikaty o zasadach obowiązujących podczas 
egzaminu. 

u Otrzymacie arkusz, którego kompletność i poprawność należy 
sprawdzić. Wszelkie usterki należy zgłosić zespołowi 
nadzorującemu. 

u Zapoznacie się z instrukcją wypełnienia arkuszy. 
u Zakodujecie swoje arkusze.

u Poczekacie na moment rozpoczęcie pracy z arkuszem. 

u Na tablicy zostanie zapisana godzina rozpoczęcia i zakończenia 
pracy z arkuszem. 



Zasady obowiązujące podczas 
egzaminu 

u Zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi. 

u Obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu 
bezpośredniego z nauczycielem.

u Kończąc pracę – podnosicie rękę. Czekacie na odbiór pracy
przez członka zespołu nadzorującego.



Zakończenie egzaminu 

u Jeśli skończysz pracę z arkuszem przed upływem czasu,
podnosisz rękę i otrzymawszy zgodę nauczyciela możesz 
opuścić salę egzaminacyjną. 

u Na 10 minut przed końcem egzaminu przewodniczący
zespołu nadzorującego informuje o zbliżającym się końcu 
egzaminu. 

u Jedna osoba zostanie poproszona o pozostanie do czasu 
spakowania arkuszy. 

u Wychodząc z sali jesteś zobowiązany do zakrycia ust i 
nosa oraz zachowania dystansu 1,5m. 



Po egzaminie 

u Wrażeniami po egzaminie dzielcie się między sobą z 
wykorzystaniem mediów społecznościowych, 
komunikatorów, telefonicznie, unikajcie spotkań w grupie, 
np. przy wejściu do szkoły.  



Jeśli u zdającego pojawią się objawy związane z 
chorobą zakaźną wywołaną COVID19

u Zdający zostanie odizolowany od pozostałych osób (sala 
14, moduł I).  

u Zostaną powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie
dziecka oraz stacja epidemiologiczna.

u Dalsze działania będą podejmowane zgodnie z wytycznymi 
sanepidu. 


