
KOMUNIKAT DLA ÓSMOKLASISTÓW W DOBIE PANDEMII 
 

 Egzamin ósmoklasisty odbywa się w dniach 

 język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 
 arkusz standardowy - 120 min.  
 arkusz dostosowany / przedłużony czas egzaminu - do 180 min. 

 matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 
 arkusz standardowy - 100 min. 
 arkusz dostosowany / przedłużony czas egzaminu - do 150 min 

 język obcy – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 
 arkusz standardowy - 90 min. 
 arkusz dostosowany / przedłużony czas egzaminu - do 135 min. 

 

 Do egzaminu mogą przystąpić WYŁĄCZNIE osoby zdrowe!  

 Obowiązuje strój szkolny galowy! (biała bluzka lub koszula, ciemna spódnica lub spodnie) 

 Uczniowie będą wchodzić klasami, różnymi wejściami:  

 8.20, kl. 8a, wejście D od strony boiska szkolnego  

 8.30, kl. 8c, wejście A główne wejście, 

 8.40, kl. 8b, wejście D od strony boiska szkolnego 

 Proszę o przychodzenie na wyznaczoną godzinę!  

 

Przebieg procesu przygotowania do egzaminu oraz wskazówki do zachowania się w strefie egzaminacyjnej.  

1. Przychodzimy do szkoły KONIECZNIE w maseczce i jednorazowych rękawiczkach o wyznaczonej godzinie.  

2. Ustawiamy się w wyznaczonym miejscu, w bezpiecznej odległości 1,5 m od koleżanki/kolegi.  

3. Dezynfekujemy ręce przy wejściu do budynku.  

4. Przechodzimy do sali, w której uczeń pisze egzamin, członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia 

losuje numerek stolika, odbieramy kody.  

5. Zajmujemy miejsce przy stoliku i pozostajemy na wyznaczonym miejscu do czasu rozpoczęcia egzaminu.  

6. Po wyraźnym komunikacie przewodniczącego komisji, ściągamy maseczki i rękawiczki jednorazowe przed 

rozpoczęciem egzaminu (zwinięte rękawiczki pozostawiamy na podłodze, przy nodze swojego stolika).  

7. W przypadku wyjścia do toalety przed egzaminem zakładamy maseczki, a wracając na salę egzaminacyjną 

dezynfekujemy ręce.  

8. Przy każdorazowym kontakcie z nauczycielem zakładamy maseczkę.  

9. Po zakończonym egzaminie zakładamy maseczkę i po otrzymaniu zgody opuszczamy salę egzaminacyjną, 

zachowując bezpieczną odległość 1,5 m od innych osób.  

10. Po wyjściu z szkoły udajemy się do domu, nie gromadzimy się w okolicach szkoły. 

11. Wrażeniami po egzaminie dzielimy się za pomocą mediów społecznościowych, komunikatorów, itp. 

 

WAŻNE uwagi:  

 Każdy uczeń powinien mieć przy sobie legitymację lub inny dokument . 

 Na egzamin przynosimy swoje: długopisy (z czarnym tuszem/atramentem), linijkę (matematyka). 

 Przedmioty, których nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej (telefony komórkowe, piórniki, torby, 
plecaki i itd.) 

 O przydziale uczniów do konkretnej sali egzaminacyjnej poinformują wychowawcy przy wejściu do 
szkoły. 


