I.

INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
1.2. Zdający 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.
1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie
zespołów nadzorujących, obserwatorzy,
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,
dezynfekcję, obsługę szatni itp.
1.5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.
1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych,
linijki, itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
1.7. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość
1.8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę
z wodą.
1.9. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal
egzaminacyjnych

II.

PRZED EGZAMINEM

2.1. Do szkoły w dniach egzaminu zdający przychodzi na 8.30
2.2. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co
najmniej 2 m)
2.3. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
2.4. Na teren szkoły wchodzimy z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub
wielorazową, materiałem, przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

2.5. Do szkoły wchodzimy pojedynczo - w przedsionku może znajdować się tylko
jedna osoba
2.6. Przy portierni każda osoba ma mierzoną temperaturę, oraz dezynfekuje ręce
2.7. Od razu po wejściu do szkoły udajemy się pod salę w której piszemy egzamin,
nauczyciel w obecności ucznia losuje numer stolika i zajmujemy wylosowane
miejsce
2.8. Do sali egzaminacyjnej można wnieś tylko
1) długopis z czarnym wkładem
2) linijkę ( egzamin z matematyki)
3) wodę mineralną ( stawiamy na podłodze przy nodze od stolika)
2.9. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający może zdjąć maseczkę (w
trakcie egzaminu nie musi mieć zasłoniętych ust i nosa). Odległość między
stolikami wynosi min. 1,5 m
2.10. 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) podchodzi do niego egzaminator
4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali
egzaminacyjnej.
2.11. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej udaje się w stronę portierni, dezynfekuje ręce i
opuszcza teren szkoły.

III.

INFORMACJE O EGZAMINIE

3.1. Harmonogram egzaminów
16 czerwca 2020 godz. 9.00 - język polski - 120 minut (180 minut D)
17 czerwca 2020 godz. 9.00 - matematyka - 100 minut (150 min D)
18 czerwca 2020 godz. 9.00 - język angielski - 90 minut (135 D)
3.2. Dodatkowy termin 7-9 lipca 2020 - przeznaczony dla uczniów, którzy
1) z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpili do egzaminu
2) z przyczyn zdrowotnych lub losowych przerwali egzamin
3) któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin
ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przeprowadzany w
terminie głównym

3.3. Zdający ma dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie
poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę
odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań
(dotyczy to zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na
karcie odpowiedzi. Dyslektycy nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi))
3.4. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w
wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej
zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku
arkusza z matematyki – również na karcie rozwiązań otwartych zadań
egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL. Uczeń nie
podpisuje arkusza egzaminacyjnego i nie odrywa kart odpowiedzi.
3.5. Po rozdaniu arkuszy zdający ma obowiązek zapoznania się z instrukcją
zamieszczoną na 1 i 2 stronie arkusza egzaminacyjnego oraz sprawdzenia
kompletności arkusza
3.6. Odpowiedzi obowiązkowo zaznaczamy na karcie odpowiedzi w sposób
przedstawiony w instrukcji na 1 stronie arkusza ( zamalowujemy kratkę, a nie
stawiamy x !!! )
3.7. Arkusz z matematyki ma dodatkowo inną kartę na odpowiedzi do zadań
otwartych - konieczne jest wyrwanie ze środka arkusza 8 stron tworzących
kartę rozwiązań i konieczność zapisania rozwiązań zadań otwartych w tej
karcie,
3.8. po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych, uczniowie spóźnieni nie
zostaną wpuszczeni do sali.
3.9. Zadania rozwiązujemy samodzielnie
3.10. Przerwanie i unieważnienie danemu uczniowi egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu następuje w przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych
niewymienionych w komunikacie o przyborach
c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z
danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom
3.11. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania
zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla
zdającego.

3.12. w trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień
dotyczących zadań egzaminacyjnych.
3.13. na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem
egzaminacyjnym nauczyciel przypomni uczniom o przeniesieniu odpowiedzi na
kartę odpowiedzi oraz o dodatkowych 5 minutach na sprawdzenie poprawności
przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
3.14. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi
nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg
stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu
nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów
3.15. 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.

