
 

PROCEDURY EGZAMINACYJNE – EGZAMIN KLASY VIII 

16-18 CZERWCA 2020 ROKU 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IRENY SENDLEROWEJ W  OTWOCKU                             

W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 

HARMONOGRAM 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 

Czas trwania: 

 język polski 120 minut/   
**

180 

 matematyka 100 minut/   
**

150 

 język obcy nowożytny 90 minut/   
**

135 

 
**

czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku 

uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.  

 Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na 

sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut). 

Uczniowie klas ósmych zostaną wpuszczani na teren szkoły od godziny:  

 Klasa 8a o godzinie 8:15, 

 Klasa 8b o godzinie 8:30 . 

 

1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów  

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

1.2. 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.  

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.  

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

komórkowych, maskotek.  

1.5. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać 

z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu 

z danego przedmiotu. 



1.6. Na egzamin każdy zdający przynosi: legitymację, długopisy z czarnym tuszem, linijkę zapakowane w 

foliowy woreczek. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

2.  Środki bezpieczeństwa osobistego  

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

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

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 

wielorazową, materiałem, przyłbicą oraz w rękawiczkach. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie 

całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  

2.3. 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 egzaminacyjnej.  

3. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:  

3.1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi  

3.2. 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  

3.3. 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  

3.4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie  

3.5. zakazie tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

4. Zdający nie może opuścić na stałe sali egzaminacyjnej (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) przed 

upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu.  

5. 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. 


