
Wytyczne egzaminacyjne obowiązujące w Szkole Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Bieniewicach w roku szkolnym 2019/2020 

 

Egzaminy klas ósmych odbywają się: 

16 czerwca godz. 9:00 – j. polski (czas trwania 120 minut; wydłużenie dla uczniów 

uprawnionych do 180 minut) 

17 czerwca godz. 9:00 – matematyka (czas trwania 100 minut; wydłużenie dla 

uczniów uprawnionych do 150 minut) 

18 czerwca godz. 9:00 – j. angielski (czas trwania 90 minut; wydłużenie dla 

uczniów uprawnionych do 135 minut) 

 

Egzaminy klas ósmych w terminie dodatkowym odbędą się: 

7 lipca godz. 9:00 – j. polski (czas trwania 120 minut; wydłużenie dla uczniów 

uprawnionych do 180 minut) 

8 lipca godz. 9:00 – matematyka (czas trwania 100 minut; wydłużenie dla uczniów 

uprawnionych do 150 minut) 

9 lipca godz. 9:00 – j. angielski (czas trwania 90 minut; wydłużenie dla uczniów 

uprawnionych do 135 minut) 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

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. 

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

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

4. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, maskotek. 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych – 

długopis z czarnym tuszem, linijka. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od 

innych zdających. 

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). 

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

z wodą. W trakcie egzaminu butelka musi stać na podłodze.. 

8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zorganizowania poczęstunku. 

9. Rzeczy osobiste (plecaki, kurtki) należy pozostawić w szafkach. 

10.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

11. 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. Podczas 

wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego 

może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania 

jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  

co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

12.  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 

2) wychodzi do toalety 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

13.  Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają 

to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  

po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku 

zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc  

(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych 

w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

14.  Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 

maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać  

z przyłbicy, 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. 

15.  Zdający nie dotykają dłońmi okolic twarzy, przestrzegają higieny podczas 

kaszlu i kichania. 

16. W trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego 

zakrywają usta i nos oraz mają rękawiczki. 

17.  Należy unikać tworzenia się grup zdających przed rozpoczęciem egzaminu 

oraz po jego zakończeniu. W tym celu należy dostosować się do poniższych 

wytycznych: 

1) zdający przychodzą do szkoły według ściśle określonego harmonogramu: 

Godzina wejścia na 

teren szkoły 

Wejście główne Wejście tylne 

Godzina 8.25  Zdający z sali nr 20 

Godzina 8.30 Zdający z sali nr 9 Zdający z sali nr 19 

Godzina  8.35 Zdający z sali nr 25 Zdający z sali nr 10 

Godzina 8.40  Zdający z sali nr 24 

 

 

2) przydział uczniów do sal egzaminacyjnych: 

Numer sali  Egzamin z 

języka 

polskiego 

Egzamin z 

matematyki 

Egzamin z 

języka 

angielskiego 

Sala nr 10 A11, A12, 

A16, B02, 

B08, B15, 

B17, B19 

A11, A12, 

A16, B01, 

B02, B07 

A11, A12, 

A16, B01, 

B02, B07 

Sala nr 19 B01, B07, 

B09 

B08, B09, 

B15, B17, B19 

B08, B09, 

B15, B17, B19 

Sala nr 20 A18 A18 A18 

Sala nr 24 A10, A13, 

A14, A15, 

A17, B03, 

B04, B05 

A10, A13, 

A14, A15, 

A17, B03, 

B04, B05 

A10, A13, 

A14, A15, 

A17, B03, 

B04, B05 



Sala nr 25 B06, B10, 

B11, B12, 

B13, B14, 

B16, B18 

B06, B10, 

B11, B12, 

B13, B14, 

B16, B18 

B06, B10, 

B11, B12, 

B13, B14, 

B16, B18 

Sala nr 9 A01, A02, 

A03, A04, 

A05, A06, 

A07, A08, 

A09 

A01, A02, 

A03, A04, 

A05, A06, 

A07, A08, A09 

A01, A02, 

A03, A04, 

A05, A06, 

A07, A08, A09 

 

3) uczniowie przychodzą na  egzamin w stroju galowym i kierują się wyznaczonymi 

drogami do sal; 

4) numerki stolików losowane są przez osobę z komisji nadzorującej w obecności 

zdającego; 

5) zdający opuszczają salę egzaminacyjną z zachowaniem kilkuminutowych 

odstępów (zgodę na wyjście z sali wyraża przewodniczący zespołów 

nadzorujących); 

6) zdający wrażeniami po egzaminie dzielą się między sobą z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, należy unikać 

spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

18. Sale wietrzone są przed egzaminem i w jego trakcie.  

19. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi 

nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg 

stolika. 

20. Zdający nie mogą opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej 

godziny od czasu rozpoczęcia egzaminu.  

21.  Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeśli zakończył pracę z 

arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas 

zakończenia pracy z arkuszem. 

22.  Gabinet pielęgniarki to miejsce, w którym będzie można odizolować osobę  

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (zgodnie z procedurami 

przyjętymi w SP im. Jana Pawła II w Bieniewicach). 

 

 


