
Wytyczne do organizacji i przeprowadzenia egzaminu 

ósmoklasisty 2020 
02.06.2020 r. 

Drodzy Ósmoklasiści, Drodzy Rodzice Ósmoklasistów 

Zostały już opublikowane nowe wytyczne do organizacji i przeprowadzenia egzaminu 

ósmoklasisty 2020, dlatego proszę wszystkich ósmoklasistów o zapoznanie się z komunikatem. 

Obowiązują obostrzenia sanitarne ogłoszone przez MEN ,CKE i GIS w związku z pandemią 

COVID-19. 

W tej nadzwyczajnej  sytuacji przekazuję zasady zachowania podczas egzaminów: 

1. Do szkoły przychodzicie w  maseczkach. 

2. Przed wejściem zachowujecie bezpieczną odległość od 1,5 m do 2 m i dezynfekujecie 

ręce. 

3. Przynosicie własne przybory (czarne długopisy, linijki). 

4. Każdy uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną butelkę wody mineralnej (0,5 litra). 

5. Wszystkie rzeczy osobiste (torebki, ubrania, przyniesione z domu kanapki) zostawiacie 

w swoich szafkach w szatni. 

6. W pierwszym dniu egzaminów zostaną Wam rozdane naklejki z kodem szkoły,   

z kodem ucznia i peselem. 

7. Naklejki służą do kodowania arkuszy ósmoklasisty, dlatego po egzaminie zostawiacie 

je na swoich stolikach. 

8. W szkole poruszacie się drogami wskazanymi przez nauczycieli. 

9. W czasie egzaminu możecie zdjąć maseczki, zakładacie je, gdy podchodzi do Was 

nauczyciel odbierając arkusz, gdy wychodzicie do toalety i po wyjściu z sali 

egzaminacyjnej po skończonym egzaminie. 

10. Uczniowie, którzy mają wydłużony czas pracy z arkuszem przychodzą do szkoły nie 

wcześniej niż o 8.30 piszą egzamin w sali 331. Do szkoły wchodzą głównym wejściem 

nie wcześniej niż o 8.30. 

11. Pozostali uczniowie piszący egzaminy w sali 316 i 308 wchodzą do szkoły wejściem 

który zostanie wskazany przez nauczyciela przed budynkiem szkoły. Uczniowie ci 

mogą wejść na teren przed szkołą nie wcześniej niż o 8.45. 

12. Po zajęciu miejsc w salach, można zdjąć maseczki. 

13. W przypadku złego samopoczucia, należy ten fakt zgłosić nauczycielowi; uczeń 

zostanie umieszczony w przygotowanej izolatce, powiadomieni zostaną rodzice i 

odpowiedzialne służby (WIS, Sanepid). 

14. W szkole NIE MOŻNA używać telefonów komórkowych.        

Proszę o bezwzględne stosowanie się do zasad obowiązujących w czasie pandemii zarówno w 

stosunku do  koleżanek i kolegów, jak również nauczycieli i innych pracowników  szkoły. 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i zachowania w czasie egzaminów znajdują się 

na stronach CKE,MEN. Znajdują się tam również zalecenia  Głównego Inspektora Sanitarnego. 

                                                                                                                  s. Joanna Tajduś 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pauli Montal Sióstr Pijarek 

 



 


