
Zasady bezpieczeństwa oraz organizacja egzaminu klas ósmych  

 

1. Czekając na wejście do szkoły, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 

1,5m) oraz mają zakryte usta i nos. 

2. Na teren szkoły i do sal lekcyjnych wchodzimy wg podanego harmonogramu. 

3. Przy wejściu każdy wchodzący do budynku obligatoryjnie dezynfekuje ręce.  

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). 

5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, do momentu zajęcia miejsc 

przez zdających. 

6. 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). 

7. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający 

wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując legitymację szkolną  i losują 

numery stolików, przy których będą pracować. 

8. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował, a członek 

zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej 

sali egzaminacyjnej. 

9. 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, 

10.  Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź 

korzystania z takich urządzeń w tej sali. 

11.  Do sali egzaminacyjnej można wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie 

o przyborach, w tym  długopis lub pióro z czarnym tuszem. Dodatkowo na egzaminie 

z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.  

Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się 

rysunków ołówkiem. 

12.  Zakaz wnoszenia innych przyborów i urządzeń telekomunikacyjnych. 

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

itd. Szkoła nie zapewnia przyborów. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od 

innych zdających.  

14. Podczas  egzaminu  zdających  obowiązują zasady bezpieczeństwa, w tym przede 

wszystkim: 

a. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi, zachowania ciszy, 

b. obowiązek 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. niedotykania dłońmi okolicy 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, 

d. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po 

zakończonym egzaminie. 

15. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody (do 1 litra). 

Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy 

nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 

16. Po rozdaniu arkuszy   zdający mają : 

a. obowiązek zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań                

z instrukcją zamieszczona na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, 

b. koniecznością sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy 

zawiera dołączona kartę odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony  

i kolejne zadania  

c. koniecznością sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach 

przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania arkusza 

egzaminacyjnego 

17.  Zdający  mogą –jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

18. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty zdający nie powinien opuszczać sali 

egzaminacyjnej.  W uzasadnionych przypadkach (np. wyjście do toalety) 

przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali 

egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania 

się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

Zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.  

19. Jeśli zdający ukończył pracę przez wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi 

nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.  

20. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył prace 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. 

21. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy 

pozostałym piszącym.  

22. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkolą przed egzaminem  oraz 

po egzaminie. 

23. Wrażeniami zdający po egzaminie dzieli się między sobą z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,  

UNIKA SPOTKAŃ W GRUPIE. 


