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Procedura organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty  
w dniach 25, 26, 27 maja 2021 

z uwzględnieniem wytycznych MEN, GIS, CKE 

 

1) Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 
chorobowych.  

2) Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu  
z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo 
sam/sama jest objęty/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 pobytu w szkole uczniowie zachowują dystans społeczny. 
5) W ciągu całego pobytu w szkole uczniowie mają zakryte usta i nos 

maseczką oraz zachowują odpowiedni odstęp co najmniej 1,5 m.  
6) Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu 

całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, 
niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym 
zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych 
schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, 
przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą 
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.  

7) Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i 
przeprowadzania egzaminów w 2021 roku, w terminie do 18 maja 
rodzic przekazuje do Dyrektora Szkoły informację o 
uwarunkowaniach zdrowotnych ucznia uniemożliwiających 
stosowanie maseczki.  

8) Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający 
tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W 
przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia 
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może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego 
nauczyciela danej szkoły. 

9) Uczniowie piszący egzamin przychodzą do szkoły najpóźniej na 
godzinę 8:30, wchodzą na teren szkoły przez furtkę od ulicy 
Krzywickiego lub przez furtkę od strony parkingu i pozostają na 
boisku, aż do godziny 8.30 (w przypadku niesprzyjających 
warunków pogodowych przechodzą do wyznaczonych sal zgodnie z 
poleceniami nauczycieli). Do budynku szkoły uczniowie wchodzą 
wejściem głównym – przy sekretariacie (piszący w sali nr 1)  
i wejściem przy korytarzu C (piszący w sali nr 2). 

10) W razie potrzeby uczniowie korzystają z toalety znajdującej się 
najbliżej sali egzaminacyjnej. W toalecie może przebywać tylko 
jeden uczeń. 

11) Uczniowie przed wejściem do budynku szkoły obowiązkowo 
dezynfekują ręce przygotowanym płynem do dezynfekcji. 

12) Uczniowie opuszczają salę egzaminacyjną tym samym 
wyznaczonym korytarzem, którym zostali wpuszczeni  
i opuszczają budynek szkoły tymi drzwiami, którymi zostali 
wpuszczeni. Następnie bezzwłocznie opuszczają teren szkoły. 

13)  Uczniowie po napisaniu egzaminu mogą samodzielnie opuścić 
teren szkoły, po uzyskaniu zgodny rodzica, wysłanej  
do wychowawcy klasy. 

14) Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej zdający 
zachowują dystans społeczny, a poruszając się w budynku mają 
zakryte usta i nos maseczką.  

15) Zdający nie powinni wnosić do szkoły zbędnych rzeczy,  
w tym książek, telefonów komórkowych, innych a) urządzeń 
telekomunikacyjnych w tym smartwatchy, maskotek itp.  

16) Wszystkie przyniesione rzeczy oprócz – długopisów, chusteczek 
higienicznych, wody i linijki (na egzaminie z matematyki) zdający 
oddaje przed wejściem do szkoły do podpisanego woreczka.  

17) Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 
piśmienniczych, linijki. 

18) Nie wolno pożyczać żadnych rzeczy od innych zdających. 
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19) Szkoła nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Uczeń może 
przynieść tylko małą butelkę wody niegazowanej. 
 

 
W CZASIE POBYTU W SZKOLE I W CZASIE EGZAMINU UCZNIA 

OBOWIĄZUJĄ NASTĘUJĄCE ZASADY: 
 

1) Zakaz kontaktu fizycznego z innymi zdającymi. Należy unikać 
podawania rąk, zbliżania się na odległość mniejszą niż 1,5 m. 

2)  Należy zakrywać usta i nos w przypadku kontaktu bezpośredniego 
z innymi osobami przebywającymi na terenie szkoły oraz w sytuacji 
wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu 
pracy z arkuszem egzaminacyjnym. 

3) Nie wolno dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa  
i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu: podczas kaszlu 
 i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

4) Bezwzględnie należy zachować odpowiedni dystans od innych 
zdających po zakończonym egzaminie. 

5) Po zakończonym egzaminie nie wolno gromadzić się na korytarzu 
ani przed szkołą. Ze względów bezpieczeństwa uczeń bezzwłocznie 
opuszcza teren szkoły. 
 
 

W TRAKCIE EGZAMINU 
 

1) Uczeń przynosi ze sobą TYLKO: 
a) legitymację szkolną, 
b)  przybory do pisania (pióro lub długopis czarno piszący) 

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / 
ścieralnych. 

c)  przybory do rysowania – tylko linijka (na matematykę). Rysunki – 
jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie 
wykonuje się rysunków ołówkiem.  

d)  uczeń może wziąć ze sobą małą butelkę wody niegazowanej (stawia 
ją na podłodze przy stoliku) i chusteczki higieniczne. 
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2. Na salę uczeń nie może wnieść:  
a) urządzeń telekomunikacyjnych (telefon, smartwatch itd.), 
b) kalkulatorów, 
c)  siatek, toreb, 
d) maskotek itp. 

W zegarkach należy wyłączyć odmierzacz czasu. 
3. Wyznaczony przedstawiciel zdających z każdej sali wraz z 

przewodniczącym zespołu nadzorującego udają się do gabinetu 
dyrektora w celu odebrania materiałów egzaminacyjnych.  

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu 
nadzorującego losuje w obecności uczniów numery stolików, przy 
których będą pisać egzamin. Zdający wchodzą do sali pojedynczo. 
Losowanie odbywa się według listy zdających. 

5. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej każdy uczeń dezynfekuje 
ręce i zajmuje miejsce zgodnie z wylosowanym stolikiem. 

6. Po zajęciu miejsca zdający zdejmują maseczki ochronne a na czas 
rozdawania arkuszy egzaminacyjnych ponownie je zakładają. 

7. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) 
zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

a) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu 
nadzorującego, aby odpowiedzieć za zadane przez niego pytanie 

b) wychodzi do toalety, 
c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej. 
8. Zdający, może – jeżeli uzna to za właściwe – mieć zakryte usta i nos 

w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 
9. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie 

zostają wpuszczeni do sali. W uzasadnionych przypadkach, jednak 
nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych uczeń 
może wejść na egzamin. Decyzję o wpuszczeniu do sali ucznia 
spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego. 
Spóźniony zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o 
czasie zapisanym na tablicy (planszy). 

10. Uczeń po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego ma obowiązek: 
a) zapoznać się z instrukcją,  
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b)  sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne zawierają wszystkie 
kolejno ponumerowane strony, czy są wyraźnie wydrukowane, czy 
w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań; 
braki powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego, po otrzymaniu kompletnego arkusza potwierdzić 
jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu 
przebiegu egzaminu. 

c) sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach. 
11. Każdego dnia egzaminu przed rozpoczęciem pracy uczeń koduje 

arkusz, czyli w wyznaczonych miejscach zapisuje swój kod  
i numer PESEL oraz umieszcza naklejki: na zeszycie zadań, na karcie 
odpowiedzi, DOTYCZY UCZNIÓW ZDAJĄCYCH W SALI NR. 1. 

12. W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 
się czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu 
nadzorującego – DOTYCZY UCZNIÓW W SALI NR 2. 

13. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty 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. 

14. 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. 

15.  W czasie egzaminu:  
a) uczeń pracuje samodzielnie, 
b) zdający nie przeszkadza innym (w przypadku naruszenia tego 

punktu przewodniczący może przerwać pracę i uczeń pisze 
powtórnie egzamin w innym terminie), 

c) uczeń nie opuszcza sali ani swojego miejsca do momentu 
zakończenia pracy (może opuścić tylko w uzasadnionych 
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przypadkach i za zgodą przewodniczącego), Wychodząc z sali 
egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta 
i nos,  

d)  nie porozumiewa się z innymi i nie zadaje pytań nauczycielom, 
e) nie wypowiada uwag i komentarzy, 
f) żaden zdający nie może opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed 

upływem jednej godziny od czasu rozpoczęcia egzaminu 
wskazanego 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) 

g) jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to 
zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i 
odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego 
lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza 
kompletność materiałów.  

h) po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie 
zakłócając pracy pozostałym piszącym, 

i)  jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 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 

16. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na 
pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu 
nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia 
odpowiedzi na karcie odpowiedzi – DOTYCZY UCZNIÓW ZDAJĄCYCH 
W SALI NR 1. 

17. 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 
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(dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi 
na karcie), 

c) poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy  
i odłożenie ich na brzeg stolika. 

18. Po upływie wyznaczonego czasu członkowie komisji odbierają 
od zdających arkusze egzaminacyjne z kartami odpowiedzi. 
Wykonując czynności, o których mowa powyżej, członkowie zespołu 
nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają 
rękawiczki. Uczniowie podczas tych czynności mają zakryte usta i 
nos.  

19. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem 
ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów 
egzaminacyjnych (obserwuje proces pakowania materiałów  
w bezpiecznej odległości) na opuszczenie sali.  

20. Egzamin z danego przedmiotu może zostać unieważniony  
w przypadku:  

a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, 
wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z 
urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów 
pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach, 

b) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu 
ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę 
pozostałym uczniom 
 
W powyższych przypadkach przewodniczący zespołu 
egzaminacyjnego przerywa i unieważnia uczniowi egzamin 
ósmoklasisty z danego przedmiotu. 
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