Informacja dla ucznia
przystępującego do egzaminu ósmoklasisty
oraz jego rodzica/opiekuna prawnego- aktualizacja z dn. 25.05.2020
Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:
- 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00 j. polski
– czas trwania 120 minut; dla uczniów ze SPE czas trwania egzaminu może
zostać przedłużony do 180 minut,
- 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00 matematyka
– czas trwania 100 minut; dla uczniów ze SPE czas trwania egzaminu może
zostać przedłużony do 150 minut,
- 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9.00 j. obcy
– czas trwania 90 minut; dla uczniów ze SPE może zostać przedłużony do 135
minut.
Egzamin odbywa się w reżimie sanitarnym, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi
organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów z dnia 15 maja 2020r.
Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli objęty jest kwarantanną lub
izolacją w warunkach domowych, przebywa w domu z osobą objętą kwarantanną lub izolacją.
Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji,
kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się.
Na teren szkoły zdający wchodzą z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, materiałem),
przyłbicą– 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
egz. po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egz. zdający
może zostać poproszony o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu potwierdzenia tożsamości
(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). Uczniowie są
zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egz. W trakcie egzaminu
zdający nie musi ale może mieć zakryte usta i nos.
Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel,
aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, ew. wychodzi do toalety czy też kończy
pracę z arkuszem egz. i wychodzi z sali.

W dniach, w których odbywają się egzaminy uczniowie przychodzą do szkoły
na godz. 8.30.
Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek. Czekając na wejście do szkoły albo sali egz. zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
1. Uczniowie wchodzą do szkoły wywoływani przez nauczycieli (wg przydzielonych sal ). Po
wejściu do szkoły zdający zobowiązani są zdezynfekować ręce korzystając z płynu do
dezynfekcji znajdującego się przy drzwiach do szkoły. Następnie udają się do wyznaczonych
sal egz.

2. Przewodniczący/członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików,
przy których będą pracować. Po wylosowaniu numeru stolika w sali, zdający wchodzą do sali
pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wylosowane stoliki, miejsca.
3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą WŁASNY długopis lub pióro z czarnym
tuszem/atramentem przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone
jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych. Dodatkowo na egzaminie
z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki– jeżeli trzeba je wykonać–
zdający wykonują długopisem. Nie wolno korzystać z kalkulatora i słowników. Podczas
egzaminu uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów.
4. Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego uczeń na polecenie przewodniczącego zespołu
nadzorującego:
- uważnie zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egz.,
- sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są
one wyraźnie wydrukowane (braki natychmiast zgłasza przez podniesienie ręki),
- koduje arkusz egz. wpisując swój indywidualny kod ucznia i nr PESEL oraz zamieszczając
naklejki przygotowane przez OKE w odpowiednie miejsca arkusza – w zeszycie zadań, na
karcie odpowiedzi.
5. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia
czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy czas
rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań. Zdający rozpoczyna pracę z arkuszem po
otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela. Na 10 minut przed zakończeniem czasu
przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący ZN przypomina zdającym
o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
6. Podczas egzaminu każdy uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca jego przebiegu,
a w szczególności:
- nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,
- ew. problem (np. konieczność skorzystania z toalety) zgłasza zespołowi nadzorującemu
poprzez podniesienie ręki i czeka na podejście członka zespołu,
- w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, nie wypowiada uwag
i komentarzy,
- nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
- nie korzysta z żadnych środków łączności.
7. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę
z arkuszem egz. i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego, który
wyznacza dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów
odpowiedzi na karty odpowiedzi, a następnie poleca uczniom zamknięcie arkuszy i odłożenie
ich na brzeg stolika.
8. 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.
Pamiętaj:
- w dniu egzaminu obowiązuje strój galowy,
- uczniowie mogą wnieść do sali egz. małą butelkę wody, która podczas pracy z arkuszem
powinna stać na podłodze przy nodze stolika. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin
należy przynieść własną butelkę z wodą.
- piszemy tylko w miejscach, obszarach do tego przeznaczonych,
- nie wolno wnosić na salę i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (tel. komórk.),

- obowiązuje zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
- koniecznie zakrywaj usta i nos w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem,
wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egz. po zakończeniu pracy z arkuszem egz.
- nie dotykamy dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegamy
higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką,
- zachowaj odpowiedni dystans od innych zdających po zakończonym egzaminie.
- wrażeniami po egzaminie podzielisz się z innymi z wykorzystaniem mediów
społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. Unikamy spotkań w grupie na terenie
szkoły.
Informacje dodatkowe:
- wyniki egzaminu podane będą uczniom 31 lipca 2020 r. W tym dniu uczniowie otrzymają
również zaświadczenia o szczeg. wynikach egzaminu.
!!! Jeżeli ze względów zdrowotnych uczeń nie może zasłaniać ust i nosa (ani maseczką, ani
przyłbicą), rodzice ucznia przekazują stosowną informację dyrektorowi szkoły nie później niż
29 maja 2020 r. Uczeń taki przystąpi do egzaminu w oddzielnej sali egzaminacyjnej.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u zdającego
Jeżeli zdający
przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu
nadzorującego informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie zdającego
przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m
odległości od innych osób. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamiani są
rodzice/prawni opiekunowie ucznia w celu pilnego odebrania go ze szkoły. Dalsze
postępowanie przebiega zgodnie z przyjętymi procedurami (opr. na podst odp. wytycznych).

Powodzenia!!!

