
Wytyczne CKE, MEN i GIS oraz wewnątrzszkolne procedury dotyczące 

organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. 

 
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), 

bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie objęta kwarantanną lub izolacją  

w warunkach domowych, nie przebywająca w jednym gospodarstwie domowym z osobą objętą 

kwarantanną lub izolacją. 

 

2. Przy wejściu do szkoły, zdający oraz zespoły nadzorujące obowiązkowo dezynfekują dłonie. Płyny 

do dezynfekcji dodatkowo będą się również znajdowały w salach egzaminacyjnych. 

 

3. Do szkoły nie mogą wchodzić rodzice i inne osoby postronne. 

 

4. Dla wszystkich osób pracujących przy organizacji i przeprowadzeniu egzaminu szkoła zapewnia 

rękawiczki, które odbieracie Państwo w sekretariacie. Maseczkę każdy powinien mieć swoją. 

 

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

komórkowych, maskotek. 

 

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający  

nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających, dlatego prosimy, aby uczniowie zaopatrzyli się  

w przybory zapasowe. 

 

7. Szkoła zapewni komputer, który będzie wcześniej zdezynfekowany dla ucznia korzystającego  

z komputera podczas egzaminu . 

 

8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

 

9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co 

najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Przy wpuszczaniu uczniów do szkoły nauczyciele 

dyżurujący w maseczkach i rękawiczkach wychodzą przed szkołę i egzekwują spełnianie procedur 

związanych z bezpieczeństwem przez uczniów. Następnie nauczyciele przemieszczają się do szkoły  

i pełnią dyżur na korytarzach okolice sal: 301, 303 oraz holu przy wejściu do budynku. 

 

10. Dla każdego zdającego powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić 

rzeczy osobiste: plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. - korytarz pod nadzorem nauczycieli dyżurujących. 

Nauczyciele dyżurujący w rękawiczkach i maseczkach zbierają telefony, każdy do oddzielnej  foliowej 

torebki, innych rzeczy złożonych przez ucznia na korytarzu nie dotykają. Nauczyciele dyżurujący 

przychodzą do szkoły o godz. 8.00 i pozostają na dyżurze do końca egzaminu. 

 

11. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły do momentu zajęcia miejsc przez 

zdających w sali egzaminacyjnej. 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). 

 

12. 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 (nie muszą). 



 

13. 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 egzaminacyjnej. 

 

14. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone 

rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos. 

 

15. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających 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) niedotykania 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 

5) poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą  

z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w 

grupie. 

 

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 lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, 

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby 

przejawiającej objawy choroby (gabinet pielęgniarki szkolnej na I piętrze, pokój 213). 

 

18. W czerwcu 2020 r. na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych wydrukowana będzie data 

przeprowadzania egzaminu, w jakiej egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu miał się planowo 

odbyć w kwietniu 2020 r. 

 

19. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w obecności 

zdających numery stolików, przy których będą pracować. 

 

20. Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały muszą mieć zakryte usta  

i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki. 


