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Wewnątrzszkolne procedury przygotowania i organizacji 

egzaminu ósmoklasisty  

w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino  

w Taczanowie Drugim  

w roku szkolnym 2019/2020 

(fragmenty procedury – informacja dla uczniów i rodziców) 

 

1. Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do 

niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.  

3. 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, 

b) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub 

zdrowotnych). 

 Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w ZSP w 

Taczanowie Drugim. 

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany tylko w formie pisemnej. 

5. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty, odbywać się będzie w terminie 

głównym i będzie trwał: 

a)16 czerwca 2020 (wtorek), godzina 9.00 – język polski 120 min. (czas wydłużony do 180 

min.) 

b) 17 czerwca 2020 (środa), godzina 9.00 – matematyka 100 min. ( do150 min.) 

c) 18 czerwca 2020 (czwartek), godzina 9.00 – język obcy 90  min  (do 135 min.) 

w terminie dodatkowym:  

a) 07 lipca 2020 (poniedziałek), godzina 9.00 – język polski 120 min. (do 180 min.) 

b) 08 lipca 2020 (wtorek), godzina 9.00 – matematyka 100 min. (do 150 min.) 

c) 09 lipca 2020 (środa), godzina 9.00 – język obcy 90 min. (do 135 min.) 
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6. 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). 

7. Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty, przekazanie szkole wyników i zaświadczeń 

przez OKE w Poznaniu odbędzie się do 31 lipca 2020r. 

2. Miejsce i warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz środki 

bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynku szkoły i pomieszczeń. 

1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w ZSP w Taczanowie Drugim, który spełnia warunki 

lokalowe i techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu 

ósmoklasisty. 

2. Szkoła dysponuje: 

a) salami zapewniającymi odpowiednie warunki dla wszystkich zdających, członków komisji, 

obserwatorów przygotowanych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych: 

- sala nr7 (aula) - język polski, matematyka. 

- sala 34 – język angielski, 

b) zegarem oraz tablicą do zapisania faktycznego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z 

arkuszem egzaminacyjnym, widocznymi dla każdego zdającego (w każdej sali egzaminacyjnej), 

c) szafą metalową do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem, 

d) sprzętem do odtwarzania płyt CD i odtwarzaczem zapasowym na wypadek awarii oraz 

bateriami na wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej, dobrym nagłośnieniem w sali, w 

której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego, 

e) łączem internetowym, 

f) stale dostępnym połączeniem telefonicznym, 

g) płynami do dezynfekcji rąk przeznaczonymi dla zdających oraz innych osób biorących 

udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty. 

3. Przy bocznym wejściu do szkoły (od strony auli) będą wywieszone informację: 

a) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu, 

b) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, 

c) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, 

d) zawierającą numery telefonów do służb medycznych, 

e) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 
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4. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 

60%) oraz zamieszczona informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby 

wchodzące na teren szkoły. 

5. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający 

oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek 

stanowi egzamin z języka angielskiego w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których 

odtwarzane jest nagranie z płyty CD oraz sytuacji, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak 

aby nie tworzyć przeciągów. 

6. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy 

zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów. 

7. Dla każdego zdającego w szkolnej szatni zostało zapewnione miejsce, w którym będzie mógł 

zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę itp. Osoby pozostawiające, odbierające swoje 

rzeczy z szatni szkolnej muszą zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych 

osób, zakrywanie ust i nosa). 

8. Zdający będą mogli w czasie pobytu na terenie szkoły korzystać z pomieszczenia higieniczno-

sanitarnego znajdującego się na parterze szkoły, przy auli (pomieszczenie numer  18) 

9. W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnych wywieszony jest plakat z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozowniku z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. Toaleta 

w tym pomieszczeniu jest dezynfekowana na bieżąco. 

10. Stoliki w salach egzaminacyjnych dla każdego ucznia ustawione są w odległości zapewniającej 

samodzielność pracy oraz pomiędzy zdającymi zachowany jest, co najmniej 1,5-metrowy odstępu 

w każdym kierunku.  

11. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów, w salach egzaminacyjnych 

ustawione są, w co najmniej 1,5-metrowych odstępach od zdających oraz pozostałych członków 

zespołu nadzorującego, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy 

zdających. 

12. W każdej sali egzaminacyjnej dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk i informacja na temat 

prawidłowej dezynfekcji rąk.  

13. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co 

godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt 

duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających. 

14. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed i po każdym egzaminie. 

15. Dezynfekowany jest odtwarzacz płyt CD wykorzystywany do przeprowadzenia egzaminu z 

języka angielskiego oraz przybory piśmiennicze dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na 

egzamin (długopis z czarnym wkładem, linijka). 
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16. Na terenie ZSP w Taczanowie Drugim wyznaczone i przygotowane zostało pomieszczenie – 

gabinet pielęgniarki (sala nr 12) wyposażone m. in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący, w którym będzie odizolowana osoba w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

3. Procedury i wytyczne dotyczące zdających, osób biorących udział w organizacji i 

przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty oraz zasad korzystania z przyborów podczas 

egzaminu 

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: 

a) zdający, 

b) 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 sprzętu wykorzystywane w czasie egzaminu, 

c) inni pracownicy szkoły oraz osoby odpowiedzialne za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp., 

d) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych. 

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). 

1. W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nieprowadzone są zajęcia 

edukacyjne dla innych uczniów. 

2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Szkoła 

zapewnia rezerwowe przybory piśmiennicze dla zdających – które zostaną zdezynfekowane. 

4. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 
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5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną przezroczystą butelkę 

0,5l z wodą niegazowaną. 

6. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

4. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wytyczne dotyczące środków 

ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i 

przeprowadzaniu egzaminu, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa w dniu egzamin 

1. Zdający w każdym dniu egzaminu przychodzą do szkoły najpóźniej o godz. 8.20, wchodząc 

wejściem bocznym przy auli. 

2. Czekając na wejście do szkoły zdający nie gromadzą się, zachowują odpowiedni odstęp (co 

najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

3. Przy wejściu do szkoły mogą skorzystać z płynu dezynfekcyjnego do rąk według znajdującej się 

tam instrukcji. 

4. 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. 

5. Zdający mogą zostawić swoje rzeczy osobiste w szatni szkolnej w kolejności wchodzenia do 

szkoły przy zachowaniu środków bezpieczeństwa (odległości co najmniej 1,5 m od innych osób, 

mają zakryte usta i nos) pod nadzorem wyznaczonego pracownika szkoły lub członka zespołu 

nadzorującego. 

6. Zdający nie przemieszczają się po szkole bez zgody i nadzoru członków zespołu nadzorującego, 

nie grupują się. 

7. Zdający po wejściu do szkoły ustawiają się według listy egzaminacyjnej wywieszonej na 

drzwiach sali, zachowując odpowiedni odstęp, co najmniej 1,5m oraz mają zakryte usta i nos na 

egzamin z języka polskiego i matematyki przed aulą (sala nr 7), na egzamin z języka angielskiego 

przed salą nr34. 

8. O godzinie 8.40 uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, zgodnie z listą 

zadających zachowując zasady bezpieczeństwa. 

9. 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). 

10. Zdający przy wchodzeniu do sali w danym dniu egzaminu okazują przewodniczącemu lub 

wyznaczonemu przez przewodniczącego członkowi zespołu nadzorującego ważny dokument 

potwierdzający jego tożsamość (legitymację szkolną, paszport, dowód osobisty). W przypadku 



6 
 

braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego 

wychowawcę, dyrektora szkoły lub innego nauczyciela danej szkoły. 

11. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował w jego imieniu członek 

zespołu nadzorującego na dany dzień egzaminu. 

12. Zdający przy wejściu do sali egzaminacyjnej zabierają ze stolika kopertę z naklejkami 

przygotowanymi przez OKE w Poznaniu oraz swój PESEL i kod ucznia. 

13. Członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer dla danego ucznia w wykazie 

zdających w danej sali egzaminacyjnej. 

14. 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: 

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

b) wychodzi do toalety, 

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

15. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego informuje uczniów o 

obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi w czasie egzaminu, 

b) 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, 

c) że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie swoje przybory piśmiennicze (długopis 

lub pióro z czarnym tuszem/atramentem), dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – 

linijkę, 

d) o zakazie pożyczania materiałów piśmienniczych, linijki od innych zdających, 

e) że mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą 0,5l butelkę wody niegazowanej. Podczas 

pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń 

przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych, 

f) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu 

higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem 

lub chusteczką, 

g) nieopuszczaniu sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu z danego przedmiotu. W 

uzasadnionych przypadkach (np. wyjście do toalety, złe samopoczucie ucznia) przewodniczący 

zespołu nadzorującego może zezwolić na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków 

wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami (z wyjątkiem osób 

udzielających pomocy medycznej) przy zachowaniu środków ochrony osobistej, 
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h) w przypadku niezbędnej konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę 

przez podniesienie ręki. Po uzyskania zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na 

wyjście, zadający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku i w obecności 

członka zespołu opuszcza salę. Czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole egzaminu 

w danej sali, 

i) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym 

egzaminie. 

j) niewnoszeniu do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych, korzystania z takich 

urządzeń w tej sali, 

k) sprawdzeniu poprawności swojego PESEL, kodu ucznia i otrzymanych w kopercie 

naklejek przygotowanych przez OKE w Poznaniu, 

l) niezwłocznym poinformowaniu członków zespołu nadzorującego o wystąpieniu błędu w 

PESELU, kodzie ucznia, na naklejkach, 

m) informowaniu członków zespołu nadzorującego o wszelkich problemach zdrowotnych, 

złym samopoczuciu się itp. objawach, 

n) o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności; przeniesienia 

odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na 

rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie 

odpowiedzi); 

o) o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy; 

p) o zakazie gromadzenia się w grupach w budynku szkoły i na terenie szkoły, a wrażeniami 

po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie. 

16. 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. 

17. Przewodniczący zespołu nadzorującego około godz. 8.50 odbiera materiały egzaminacyjne od 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego wraz z przedstawicielem zdających. 

18. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone, przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera je w 

obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających (jednego z 

wszystkich sal egzaminacyjnych, w których w danym dniu jest przeprowadzany egzamin 

ósmoklasisty). 
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19. Przewodniczący zespołu nadzorującego, razem z przedstawicielem uczniów danej sali przenosi 

arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie, odpowiadającej liczbie uczniów w danej 

sali egzaminacyjnej.  

20. Jeszcze raz przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego upewnić się, 

że wszyscy zdający czują się dobrze i mogą przystąpić do egzaminu. 

21. Nie wcześniej niż o godz. 9.00 członkowie zespołu nadzorującego rozdają uczniom arkusze 

egzaminacyjne. Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały muszą mieć 

zakryte usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki. 

22. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: 

a)  o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją 

zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego, 

a następnie poleca zdającym: 

a) sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno 

ponumerowane strony, 

b) sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny 

zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi. Arkusz z matematyki będzie 

zawierał dodatkowo 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych. Uczeń powinien 

sprawdzić czy znajduje się ona w środku arkusza, a następnie wyrwać je wraz z kartą odpowiedzi 

(nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań), 

c) w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań 

egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki 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. 

23. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i 

otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych. 

24. 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 własnym długopisem w tym samy 

protokole. 

25. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu 

naklejki z błędnym numerem PESEL. Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer 

w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z 

danego przedmiotu w danej sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań 
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egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki również na karcie 

rozwiązań zadań egzaminacyjnych – w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez 

OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz 

identyfikator szkoły. Wykonując czynności, o których mowa powyżej, członkowie zespołu 

nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. 

26. W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czynności związane z 

kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego. Wykonując czynności, o których mowa 

powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają 

rękawiczki. 

27. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane 

wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, przestrzegając zasad ochrony 

osobistej. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień 

dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. 

28. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie 

uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu 

nadzorującego. 

29. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, 

przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, w miejscu widocznym dla wszystkich 

zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. 

30. 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 rozpoczęciu egzaminu przez ucznia spóźnionego podejmuje 

przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o 

czasie zapisanym na tablicy. 

31. W przypadku egzaminu z języka angielskiego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i 

zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, 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. 

32. 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 z zakrytymi ustami i nosem oraz w 

rękawiczkach, w obecności ucznia, który ma zakryty usta i nos sprawdza kompletność materiałów.  

33. 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 
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karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie 

dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się). 

34. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi z zakrytymi ustami i nosem, 

zabiera swoje osobiste przybory i dowód tożsamości nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. 

35. 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. 

36. 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 ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się. 

37. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym informuje zdających o zakończeniu pracy i wyznacza dodatkowy czas (5 minut) 

na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy 

zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie). 

38. Przewodniczący zespołu nadzorującego poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę 

czynności wykonywanych przez uczniów. 

39. Przewodniczący zespołu nadzorującego poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie 

arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika. 

40. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład 

zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań 

egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki – również karty 

rozwiązań zadań egzaminacyjnych, i sprawdzają kompletność materiałów. Wykonując te czynności, 

członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. 

41. Uczniowie podczas tych czynności mają zakryte usta i nos. Następnie przewodniczący zezwala 

zdającym, z wyjątkiem ucznia (może to być uczeń, który ma wydłużony czas na egzaminie i z niego 

obecnie korzysta), który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych 

(obserwuje proces pakowania materiałów w bezpiecznej odległości), na opuszczenie sali. 

42. Uczniowie opuszczają sale po kolei, rzędami w odległości co najmniej 2 m i mają zakryte usta i 

nos, nie zakłócając pracy uczniom z wydłużonym czasem. 

43. Niezwłocznie po wyjściu z sali egzaminacyjnej zabierają swoje osobiste rzeczy z szatni pod 

nadzorem wyznaczonej osoby przez przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego nie gromadząc się, 

wymieniając informacje o egzaminie w budynku szkoły i na terenie szkoły. Budynek szkoły 

opuszczając wychodząc bocznym wyjściem przy auli szkoły. 
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44. Po zakończeniu pisania egzaminu przez ostatniego ucznia w jego obecności przy zakrytych 

ustach i nosie, przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu przygotowuje materiały do przekazania przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, 

zgodnie z procedurami opisanymi przez OKE w Poznaniu. 

45. Uczeń, przy którym zgodnie z procedurami opisanymi przez OKE w Poznaniu odbyło się 

pakowanie prac do bezpiecznych koper i ich zaklejenie, na protokole z danej sali egzaminacyjnej 

skład swój podpis własnym długopisem, może z zachowaniem bezpieczeństwa osobistego opuścić 

salę egzaminacyjną i budynek szkoły. 

5. Ważne informacje. 

1. Ważne numery telefonów 

a) Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie  (62) 50-81-330; 

telefon alarmowy (całodobowy): 694-534-040 lub 570-590-620 

b) Służby medyczne 999 lub 112. 

c) 62 7428 311 (Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Pleszew) 

d) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu  (61)  854 01 60    

e) Egzamin ósmoklasisty: (61) 854 01 74 

2. Strony dotyczące informacji związane z egzaminem ósmoklasisty 

a) Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 - 

https://www.oke.poznan.pl/cms,5404,uwaga_aktualizacja_informacji_o_sposobie_organizacji_i_pr

zeprowadzania_egzaminu_osmoklasisty_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2019_2020.htm 

b) Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca 

w roku szkolnym 2019/2020-  

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/575/informacja_egzamin_osmoklasisty_2020_aktualizac

ja.pdf 

c) Procedury - informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu - 

https://www.oke.poznan.pl/cms,5084,procedury_informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowad

zania_egzaminu.htm 

d) Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS - 

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-

i-gis 

 

Iwona Korniluk 

dyrektor ZSP w Taczanowie Drugim 
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