
INFORMACJA DOT.  ROZWIĄZAŃ   ORGANIZACYJNYCH   

podczas egzaminów  w klasie 8: 

• 16 czerwca j. polski    9.00 

• 17. czerwca matematyka 9.00 

• 18 czerwca  j. angielski 9.00 

 

 

1. Uczniowie  przychodzą do szkoły od godz. 7.45 wg wyznaczonego planu 

oraz wchodzą  do szkoły dwoma wejściami : głównym i ewakuacyjnym 

 

WEJŚCIE 

GŁÓWNE 

uczniowie zdający w 

salach 

Sale przeznaczone  na 

szatnie 

Ciemna strona 

WEJŚCIE   

EWAKUACYJNE 

uczniowie zdający w 

salach 

Sale przeznaczone  

na szatnie jasna 

strona 

 

S.25      godz.    7.50   5 S.21       godz.  7.45 1 

S.34        godz.  7.55 5 S.22      godz.   7.50 1 

S.35        godz.  8.10 6 S.23      godz.   8.00 2 

S.36        godz.  8.20 8 S.31      godz.   8.10 3 

  S.32      godz.   8.20 3 

 

 

***  Przydział zdających do poszczególnych sal w załączniku 1. 

**** Na egzaminie z j. angielskiego prosimy zwrócić uwagę na przydział do 

sal, , bo jest on inny niż na j. polskim i matematyce.!!!! 

Każdy uczeń musi zachować dystans  od kolejnego oczekującego ucznia 1,5 m 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy,  bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

1.2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

1.3. Zdający  nie przynoszą  na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, maskotek. 

1.4. Ważne- każdy zdający ma ze sobą ważna legitymację szkolną. 



1.5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 

długopisu z czarnym wkładem oraz na matematyce -  linijki Zdający nie mogą 

pożyczać przyborów od innych zdających. 

1.6. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób 

dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika 

dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed 

egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego 

(w rękawiczkach). 

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 

z wodą. 

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  

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. Po wejściu do szkoły zdającemu będzie mierzona temperatura. 

2.3. 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). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  

z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub  

po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego.  

2.4. 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. Każdy zdający zostawia  rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon  we 

wskazanych salach na parterze . Należy zminimalizować możliwość 

kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi 

swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy 

zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, 

zakrywanie ust i nosa). 



 

4.1.Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

 Zdający  są wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po sprawdzeniu tożsamości,  

losowaniu miejsca i po  odbiorze  koperty z naklejkami  

4.2. Po egzaminie  zdających udają się do domów. Przypomina się zdającym, aby 

wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. 

przy wejściu do szkoły. 

 



 


