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ZASADY PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  

 Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTAWA SANITARNEGO 

EGZAMIN 2021 rok 

 

 
 
 
 

W TERMINIE GŁÓWNYM 

1.język polski  - 25 maja 2021r (wtorek) 
– godz 900  

 
2. matematyka – 26 maja 2021r (środa) 
– godz 9 00 

 
3. język obcy nowożytny – 27 maja 
2021r – (czwartek)  - godz 9 00 

 

 

180 min 
 
 

150 min 
 
 

135 min 

 
 
 

W TERMINIE 
DODATKOWYM 

1.język polski  - 16 czerwca 2021r 
(środa) – godz 900  

 
2. matematyka – 17 czerwca 2021r 
(czwartek) – godz 9 00 

 
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 
2021r – (piątek)  - godz 9 00 

 

180 min 
 
 

150 min 
 
 

135 min 

 

1. Uczniów obowiązuje strój galowy. 
 

2. Należy mieć legitymacje szkolną.  
 

3. Egzamin rozpoczyna się o godzinie 900 , w szkole uczeń jest co najmniej 30 
minut wcześniej.  

4. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych 

kompatybilnych z objawami COVID-19. Zasada ta obowiązuje zdających, 

nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i innych osób 

zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu. 

5. Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą w 

izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub 

izolacją w warunkach domowych. 
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6. Od tej reguły będą dwa wyjątki: osoba, która przechorowała COVID-19 (jest 

ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (przyjęła 

wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na 

egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na 

kwarantannie. 

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, uczniowie mają 

zachować odstęp co najmniej 1,5 m, i mogą mieć zakryte usta i nos. 

8. Przy wejściu do szkoły jest płyn do dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji rąk 

będzie również w sali egzaminacyjnej. 

9. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej 

wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów.  

10. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym 

książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.  

11. Każdy uczeń będzie miał  zapewnione miejsce na pozostawienie rzeczy 

osobistych (plecak, torba, kurtka, telefon itp.). Będzie to świetlica internacka 

(sala nr 80) w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod 

nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. 

12. Egzamin przeprowadzony będzie w sali nr 62. 

13. Uczniowie mogą zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Mogą zdjąć maseczki podczas pisania egzaminu. 

14. Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w egzaminie podczas poruszania się 

po sali powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą je odsłonić, kiedy obserwują 

przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 
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15. Uczniowie i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte 

usta i nos w trakcie całego egzaminu. 

16. Każdy uczeń ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

cyrkla, dwóch długopisów z czarnym tuszem. Uczniowie nie mogą pożyczać 

przyborów. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów 

piśmienniczych, konieczna jest ich dezynfekcja. 

17. Na egzamin uczniowie mogą przynieść własną butelkę z wodą. Podczas 

egzaminu może ona stać na podłodze przy stoliku. 

18. Ławki w sali należy ustawić  tak, aby między uczniami zachowany był co 

najmniej półtorametrowy odstęp w każdym kierunku. 

19. Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co 

godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala, a na zewnątrz nie 

panuje zbyt duży hałas) i po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu 

uczniów i nauczycieli. 

20. Ze względów sanitarnych podczas egzaminów w dniach 25.05.2021 - 
27.05.2021r. członek komisji egzaminacyjnej (a nie uczeń) losuje numer 
stolika, przy którym uczeń będzie pracował  

21. Uczeń zgłasza konieczność skorzystania z toalety (przez podniesienie ręki). 

22. W trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień 

dotyczących zadań egzaminacyjnych. 

 

23. Uczeń przez podniesienie ręki sygnalizuje zakończenie pracy i chęć 

oddawania arkusza egzaminacyjnego. 

 

24. Przez pierwszą godzinę od momentu rozpoczęcia pracy z arkuszem uczniowie 
nie mogą opuścić Sali egzaminacyjnej.  

 
25. Na 15 minut przed wyznaczonym czasem zakończenia egzaminu, uczniowie 

nie mogą opuścić Sali.  
 

26. Po zakończonym egzaminie uczniowie udają się do świetlicy internackiej                               
– sala nr 80. 


