
Organizacja Egzaminu Ósmoklasisty w dniach 16.06.2020r 

(język polski) i 17.06.2020r. (matematyka)  

– wytyczne dla uczniów 

 

1. Egzamin w tych dniach dla wszystkich uczniów będzie odbywał się w hali CSiR 

Susz. 

2. Uczniowie w szkole stawiają się o godzinie 830. Dla uczniów dojeżdżających 

będzie zorganizowany transport. Dokładne miejsce zbiórki oraz godzina 

odjazdu autobusu z poszczególnych miejscowości, będzie podana w 

najbliższym czasie, w oddzielnym komunikacie. 

3. Uczniowie po przybyciu do szkoły od razu kierują się do budynku hali, do 

której wchodzą według poniższego planu: 

 Uczniowie z klasy VIII a wchodzą wejściem od strony szkoły, 

 Uczniowie z klasy VIII b wchodzą wejściem głównym od strony 

przychodni zdrowia, 

 Uczniowie z klasy VIII c wchodzą wejściem od strony orlika 

4. Uczniowie, udając się do budynku hali, zachowują dystans społeczny – 2m (w 

tym czasie nie są wymagane maseczki). 

5. Wchodząc do budynku, uczniowie mają obowiązek założyć maseczki bądź 

przyłbice i przy wejściu zdezynfekować ręce. 

6. Uczniowie podchodzą do wyznaczonych członków zespołu nadzorującego 

podają imię, nazwisko oraz klasę. 

7. Członek zespołu nadzorującego zaznacza w wykazie zdających  obecność oraz 

w obecności ucznia losuje numer stolika. 

8. Po wylosowaniu uczeń bezzwłocznie udaje się do wylosowanego stolika. Po 

zajęciu miejsca może zdjąć maseczkę lub przyłbicę. 

9. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu 

nadzorującego udzieli dalszych instrukcji co do przebiegu egzaminu. 

 

 

Po egzaminie: 

1. Po zakończeniu egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego określi 

sposób opuszczania hali (należy stosować się do tych instrukcji). 

2. Podczas wyjścia uczniowie ponownie zakładają maseczki lub przyłbice, które 

mogą zdjąć dopiero po opuszczeniu budynku. 



3. Po opuszczeniu budynku miejscowi uczniowie udają się do domów, 

natomiast uczniowie dojeżdżający do autobusu, pamiętając o zachowaniu 

dystansu społecznego – 2m. 

4. Obowiązuje całkowity zakaz tworzenia skupisk w jednym miejscu i 

omawiania egzaminu. Uwagami i spostrzeżeniami uczniowie mogą się 

podzielić już z domów, korzystając np. z mediów społecznościowych. 

 

 

 

Organizacja Egzaminu Ósmoklasisty 

w dniu 18.06.2020r (język obcy)  

– wytyczne dla uczniów 

 

 

1. Egzamin w tym dniu będzie odbywał się w budynku głównym szkoły. 

2. Uczniowie w szkole stawiają się o godzinie 830 . Dla uczniów dojeżdżających 

będzie zorganizowany transport. Dokładne miejsce zbiórki oraz godzina 

odjazdu autobusu z poszczególnych miejscowości, będzie podana w 

najbliższym czasie, w oddzielnym komunikacie. 

3. Uczniowie do budynku szkoły wchodzą według poniższego planu (przydział 

do sal w oddzielnym komunikacie): 

 uczniowie, którzy piszą egzamin w gabinetach 27, 31, 32, 49, 50 

wchodzą wejściem do budynku po byłym gimnazjum (od strony 

parkingu) 

 uczniowie, którzy piszą egzamin w gabinetach 21, 22, 39, 42, 51 

wchodzą wejściem głównym szkoły 

 

UWAGA! Jeśli przed wejściem do budynku znajduje się większa ilość osób 

należy nakazać założenie maseczek lub przyłbic i zachować dystans co 

najmniej 1,5m od siebie! 

 

4. Uczniowie w drodze do szkoły zachowują dystans społeczny – 2m (w tym 

czasie nie są wymagane maseczki). 

5. Wchodząc do budynku, uczniowie mają obowiązek założyć maseczki bądź 

przyłbice i przy wejściu zdezynfekować ręce. 

6. Uczniowie udają się do wyznaczonych sal, gdzie będzie czekał nauczyciel, 

któremu należy podać imię, nazwisko oraz klasę. 

7. Członek zespołu nadzorującego zaznacza w wykazie zdających obecność oraz 

w obecności ucznia losuje numer stolika. 



8. Po wylosowaniu uczeń bezzwłocznie udaje się do wylosowanego stolika. Po 

zajęciu miejsca może zdjąć maseczkę lub przyłbicę. 

9. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu 

nadzorującego udzieli dalszych instrukcji co do przebiegu egzaminu. 

 

 

Po egzaminie: 

1. Po zakończeniu egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego określi 

sposób opuszczania hali (należy stosować się do tych instrukcji) 

2. Podczas wyjścia uczniowie ponownie zakładają maseczki lub przyłbice, które 

mogą zdjąć dopiero po opuszczeniu budynku. 

3. Po opuszczeniu budynku miejscowi uczniowie udają się do domów, 

natomiast uczniowie dojeżdżający do autobusu, pamiętając o zachowaniu 

dystansu społecznego – 2m. 

4. Obowiązuje całkowity zakaz tworzenia skupisk w jednym miejscu i 

omawiania egzaminu. Uwagami i spostrzeżeniami uczniowie mogą się 

podzielić już z domów, korzystając np. z mediów społecznościowych. 

 


