
 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINÓW KLAS ÓSMYCH                             

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

SP 109 w Warszawie 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą                        

w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją                                     

w warunkach domowych. 

Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), może przyjść na egzamin, 

nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie. 

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

wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. 

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

kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się. 

Uczeń: 

- czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej zachowuje odpowiedni odstęp                  

(co najmniej 1,5 m), ma zakryte usta i nos, 

- nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń 

telekomunikacyjnych, maskotek, 

- na egzaminie korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki; zdający nie mogą 

pożyczać przyborów od innych zdających. 

Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu 

przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść 

własne słowniki, które przed egzaminem będą sprawdzone przez członka zespołu 

nadzorującego (w rękawiczkach lub dezynfekując ręce po każdej takiej czynności), 

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 podchodzi do niego przewodniczący albo członek 

zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, 

kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej (zdający – jeżeli 

uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu 

miejsca przy stoliku), 

Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń 

rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności                                         

w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń 

neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością 

oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej;                        

w takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi 



oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m (sytuacja, w której dany 

zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać 

zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania 

do egzaminu), 

Zdający nie powinien dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką,  

Zdający koniecznie powinien zachowywać odpowiedni dystans od innych zdających (przed                 

a także po zakończonym egzaminie),  

Po skończonym egzaminie uczeń powinien udać się do domu, niedopuszczalne jest tworzenie 

się grup zdających przed szkołą (uczniowie wrażeniami po egzaminie mogą dzielić się między 

sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie). 

 

Organizacja egzaminu ósmoklasisty w dniach 25-27 maja 2021 

Uczniowie do szkoły przychodzą w godz. 8.00 - 8.15, na teren szkoły wchodzą następującymi 

wejściami: 8A-główne wejście, 8B-wejście od gabinetu pani intendent, 8C- wejście przez 

szatnię, 8D – wejście w module. 

Przy wejściu na uczniów oczekuje wyznaczony nauczyciel (wtedy sprawdzana będzie lista 

obecności). Nauczyciel informuje ucznia, w której sali zdaje egzamin. Egzaminy będą 

przeprowadzane w salach: 123, 223, 201, 211, 215, 216, 217, 217a, 219, 222, M 201, M 202, 

M 203. 

Uczniowie przyniesione rzeczy mogą pozostawić w salach: 

8A – sala 202 (uczniowie o numerach 1-15)  /sala 203 (uczniowie o numerach 16-30) 

8B – sala 120 (uczniowie o numerach 1-13)  /sala 122 (uczniowie o numerach 14-25) 

8C – sala 105 (uczniowie o numerach 1-15)  /sala 106 (uczniowie o numerach 16-30) 

8D - sala 120 (uczniowie o numerach 1-13)  /sala 122 (uczniowie o numerach 14-25) 

Uczeń:  

- na egzamin zgłasza się z legitymacją szkolną,  

- pisze egzamin w wyznaczonej sali,  

- korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (czarny długopis lub pióro z czarnym 

tuszem/atramentem; niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ ścieralnych; 

linijka dodatkowo tylko na matematykę),  

- nie może pożyczać przyborów od innego zdającego (w razie potrzeby członek komisji 

egzaminacyjnej zapewni jednorazowe przybory piśmiennicze), 

- może wnieść na salę własną małą butelkę wody,  



- nie może na egzamin wnosić urządzeń telekomunikacyjnych oraz z nich korzystać,  

- nie powinien opuszczać sali w trakcie egzaminu (tylko uzasadnione przypadki),  

- może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 

15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem,                                           

- nie opuszcza sali egzaminacyjnej w ciągu pierwszej godziny trwania egzaminu ( i ostatnich 

15 minutach przed zakończeniem egzaminu), 

- ma prawo do dodatkowych 5 minut przeznaczonych na sprawdzenie poprawności 

przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy uczniów przenoszących odpowiedzi na 

kartę odpowiedzi).  

 


