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INFORMACJA 
 

O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA 
 

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
 

obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2        

w Czechowicach-Dziedzicach 
 

 

I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

 

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. 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. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych dla 

zdających–konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów 

jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. 

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

6. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób 

dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika 

dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed 
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egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego 

(w rękawiczkach). 

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 

0,5 l z wodą niegazowaną. 

8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

9. 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 . 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 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) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali  

11. 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). 

12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 

maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać  

z przyłbicy, 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. 
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13. Przy wejściu do szkoły będzie się znajdował płyn do dezynfekcji rąk (środek 

na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu 

z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  

14. Przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie zostaną poinformowani   

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) zakazie dotykania 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 

15. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

W tym celu dyrektor szkoły przekaże zdającym z wyprzedzeniem 2-3- 

dniowym informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz nr sali, w której uczniowie będą pisali egzamin 

ósmoklasisty. 

16. 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. 

17. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, dyrektor szkoły  

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 (Szczegółowa 

procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia 

zarażenia koronawirusem obowiązująca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym       

nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach w czasie przeprowadzania egzaminów 

ósmoklasisty – załącznik nr 1) 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Terminy egzaminu ósmoklasisty: 

1. Język polski – 16 czerwca 2020 r.  (wtorek) – godz. 9:00 

2.  Matematyka – 17 czerwca 2020 r.  (środa) – godz. 9:00 

3.  Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r.  (czwartek) – godz. 9:00 

 

Terminy dodatkowe:  

1. Język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 

2. Matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 

3. Język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r.  (czwartek) – godz. 9:00 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:  

- z  przyczyn  losowych  lub  zdrowotnych  nie przystąpił  do  egzaminu ósmoklasisty           

  z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym  

- 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  przystępuje  również  uczeń,  

  któremu dyrektor OKE  lub  dyrektor  CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu  

  lub przedmiotów  

- do egzaminu ósmoklasisty  w  terminie  dodatkowym  zdający przystępuje w szkole,  

  której jest uczniem lub słuchaczem 

 

Pozostałe terminy: 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r. 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r. 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r. 

Czas trwania egzaminu w minutach: 

1. Język polski 120 (uczniowie z wydłużonym czasem do 180) 

2. Matematyka 100 (uczniowie z wydłużonym czasem do 150) 

3. Język obcy nowożytny 90 (uczniowie z wydłużonym czasem do 135) 
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III. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 

 

1.  Obowiązkiem ucznia jest  posiadanie: 

-   ważnej legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

-   długopisu lub pióra z czarnym atramentem (niedopuszczalne są długopisy  

     zmazywalne) 

-   linijki (tylko na egzaminie z matematyki) 

- stroju galowego 

2. Uczeń może posiadać małą butelkę wody niegazowanej, która w czasie egzaminu  

    powinna stać na podłodze przy nodze stolika.    

 

3.  Przebieg egzaminu : 

Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący  komisji egzaminacyjnej: 

- dokonuje losowania nr stolika dla poszczególnych uczniów piszących egzamin        

  w danej sali 

-  przypomina o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń  

   telekomunikacyjnych i korzystania z takich urządzeń  

- wyjaśnia sytuacje, w których może dojść do przerwania lub unieważnienia  

  egzaminu  

- prosi o sprawdzenie kompletności otrzymanego arkusza egzaminacyjnego  

 
PRZEDMIOT 

EGZAMINACYJNY 

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ZAWIERA: 

ZESZYT ZADAŃ 
EGZAMINACYJNYCH 

8-STRONICOWĄ KARTĘ 
ROZWIĄZAŃ ZADAŃ 
EGZAMINACYJNYCH 

KARTĘ ODPOWIEDZI 

JĘZYK POLSKI   BRAK   

MATEMATYKA       

JĘZYK OBCY   BRAK   

 

- przekazuje informację o sposobie i miejscu kodowania na arkuszu egzaminacyjnym  

  oraz zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi  

- zaznacza, że nie wolno odrywać karty odpowiedzi  

- informuje o możliwości wykorzystania dodatkowego czasu 5 min. na sprawdzenie  

  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi  
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- podczas egzaminu z matematyki przypomina o konieczności wyrwania ze środka 

  arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych i  konieczności 

  zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych 

- określa przybory i materiały, które mogą zostać wniesione na salę egzaminacyjną, 

- przypomina o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań  

- wyjaśnia sposób zachowania w sytuacjach losowych (np. WC, złe samopoczucie   

  itp.) 

- zapisuje na tablicy godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu 

- informuje o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 

- informuje, że 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 

4.   Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 : 

 

Na stronie internetowej CKE (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/), w zakładce 

poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są:  

 informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019  

  przykładowe arkusze egzaminacyjne  

  arkusze egzaminu próbnego 

  arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty                 

w kwietniu 2019 r.  

5.     Po egzaminie ósmoklasisty:  

- w przypadku unieważnienia egzaminu szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom   

  szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia                  

  oraz   udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach  

  przeprowadzanej procedury  

-  rodzice  uczniów  mają  możliwość  wglądu  do  sprawdzonej  i  ocenionej  pracy  

   egzaminacyjnej 

- osoby zainteresowane zostaną zaznajomione z  procedurą dokonywania  wglądu 

 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
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Załącznik nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA  

W PRZYPADKU PODEJRZENIA U UCZNIA ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM  

OBOWIĄZUJĄCA  W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2  

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH  

W CZASIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY 

 

1. W przypadku zauważenia objawów: 

- gorączka powyżej 37,5o C 

- kaszel 

- duszności 

            uczeń nie może przystąpić do egzaminu.  

2. Egzamin zostaje przerwany uczniowi, który przejawia powyższe objawy w trakcie 

pisania egzaminu.    

3. W obu sytuacjach należy jak najszybciej zawiadomić dyrektora placówki oraz rodziców 

ucznia.  

4. Ucznia z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go                          

w przygotowanej izolatce/pomieszczenie szatni przy małej sali gimnastycznej/. Dziecko 

pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik 

zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego/fartuch/kombinezon, maska, 

przyłbica/. Zalecana odległość od dziecka – 2m. we wspomnianym pomieszczeniu,        

w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba. 

5. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia: 

 POWIATOWĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ                         

W BIELSKU-BIAŁEJ tel. (33) 816 00 12, Numery alarmowe 999 / 112 

 Organ prowadzący: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach  

         tel. (32) 214 71 10 

               (32) 214 71 32 

    (32) 214 71 64 

6. Po przyjeździe rodziców uczeń pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmuję decyzję 

o dalszym leczeniu. 

7. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem 

prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników 

placówki. 

8. W przypadku ewentualnych objawów u personelu placówki, należy stosować się do 

odpowiednich punktów powyższej procedury. 
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