
 

 

PROCEDURY ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY   

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 12 WE WROCŁAWIU 

 

 I. Podczas egzaminu ósmoklasisty w dniach 16-18 VI 2020 r. obowiązują 
zasady wprowadzone: 

  

1.  Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 
r. poz. 1481, ze zm.), zwaną dalej „ustawą” 

2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 

3. Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z dnia 

8 sierpnia 2017 r. , poz. 15 12) 

4. Rozporządzeniem MEN z dnia 2 kwietnia 2019 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2019r., 

poz. 625) 

5. Wytycznymi przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne 

opracowane przez MEN z dnia 19 maja 2020 roku 

6. Zarządzeniem Nr 03/05/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

nr 12 we Wrocławiu z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie organizacji zajęć 

opiekuńczych z elementami dydaktyki wprowadzającym procedury 

bezpieczeństwa w ZSP 12. 

7. Wytycznymi CKE z maja 2020 roku dotyczącymi organizowania i 

przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty  

8. Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 

2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, 

egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku 

(aktualizacja z 20 maja 2020 r.), zwanym dalej „komunikatem w 

harmonogramie” 

 

 

 



 

 

 

II. HARMONOGRAM  EGZAMINU  

PIERWSZY DZIEŃ, tj. 16 czerwca 2020  roku o godzinie 9.00 – JĘZYK POLSKI – 

CZAS TRWANIA 120 MINUT (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla 

których czas trwania egzaminu może być przedłużony) 

DRUGI  DZIEŃ, tj. 17 czerwca 2020 roku o godzinie 9.00 -  MATEMATYKA - CZAS 

TRWANIA  100 MINUT  (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla 

których czas trwania egzaminu może być przedłużony) 

TRZECI DZIEŃ, tj. 18 czerwca 2020 roku o godzinie 9.00  – JĘZYK OBCY 

NOWOŻYTNY - CZAS TRWANIA  90 MINUT  (lub nie więcej niż 135 minut w 

przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) 

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się                    

5 minut przeznaczonych na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

7-9 lipca 2020 r. -  Termin dodatkowy egzaminu 

 31 lipca 2020 r. – wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty.  

Wyjaśnienie: 

PZE - Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego 

PZN – Przewodniczący Zespołu Nadzorującego 

 

III. PRZYGOTOWANIE SALI EGZAMINACYJNEJ 

 Sala, w której będzie odbywał się egzamin powinna być wyposażona w : 

1.Zegar  umieszczony w widocznym dla zdającego i członków zespołu nadzorującego  

miejscu. 

2.Tablicę do zapisania faktycznego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym zdającego. 

3. Sprawdzony sprzęt do odtwarzania płyt CD  i dobre nagłośnienie podczas egzaminu 

z języka obcego nowożytnego, odtwarzacz zapasowy / komputer z nagłośnieniem na 

wypadek awarii oraz baterie na wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej. 



4. Urządzenie rejestrujące dźwięk podczas egzaminu ósmoklasisty, w przypadku gdy 

zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu.  

5. Ponumerowane ławki z krzesłem,  dla każdego ucznia osobna,  ustawione w jednym 

kierunku, w odległości zapewniającej dystans społeczny zdających nie mniejszy niż 

1,5 metra. Dystans społeczny pomiędzy członkami Zespołu Nadzorującego a 

zdającymi nie może być mniejszy niż 1,5 metra.  

Jeżeli w Sali egzaminacyjnej przebywa więcej niż jeden zdający, stoliki (ławki) 

ustawione powinny być  zgodnie z planem opracowanym przez przewodniczącego 

Zespołu Nadzorującego. 

6. Koperta z ponumerowanymi kartami do losowania w ilości odpowiadającej liczbie 

ławek w sali. 

7. Wywieszona na drzwiach sali egzaminacyjnej lista zdających z numerem sali, 

schematem rozkładu ławek/stolików i krzeseł dla zdających oraz członków zespołu 

nadzorującego, informacją o dezynfekcji sali i jej wyposażenia. 

8. Lista zdających, wg której zdający będą wpuszczani do sali i na której będzie 

odnotowany numer wylosowanego stolika. 

9.  Pakiet ochronny – maseczki i rękawiczki  jednorazowe, przyłbice , fartuch 

ochronny 

10. Płyn do dezynfekcji przy wejściu do sali.  
  

11. W salach nie mogą znajdować się żadne dostępne (widoczne) dla zdających 
pomoce dydaktyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. 

 

Niezbędne jest, aby szkoła dysponowała: 

1. Łączem internetowym. 

 

2. Przynajmniej jednym stale dostępnym połączeniem telefonicznym. 

 

3. Sprzętem komputerowym i biurowym niezbędnym do obsługi 

egzaminacyjnej. 

 

4. Sejfem lub szafą metalową do zabezpieczenia materiałów przed 

nieuprawnionym ujawnieniem oraz pomieszczeniem zabezpieczającym 

materiały egzaminacyjne  - do dyspozycji przewodniczącego Zespołu 

Egzaminacyjnego. 

 

5. Zabezpieczeniem budynku szkoły i sal, w których będą odbywały się 

egzaminy. 
6. Płynami do dezynfekcji rąk przeznaczonymi dla zdających oraz innych 

osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty. 



 
7. Środkami ochrony osobistej , w tym jednorazowymi rękawiczkami, 

maseczkami, przyłbicami, fartuchami. 
 

8. Środkami  do dezynfekcji powierzchni. 
 

9. Wyznaczonymi miejscami do izolacji osób z objawami choroby zakaźnej 
pojawiającymi się w trakcie trwania egzaminu. 
 

10. Tablicami informacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa związanego z Covid 
– 19 , w tym: 
a) Informacje dotyczące objawów zakażenia Covid – 19 oraz sposobów 

zapobiegania zakażeniu, 
b) Informaje zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu najbliższego 

oddziału zakaźnego i stacji sanitarno – epidemiologicznej, 
c) Informacje zawierające numery telefonów do służb medycznych, 
d) Informacje zawierające numery telefonów infolinii NFZ w sprawie 

Covid – 19 (800 190 590). 
e) Instrukcje dotyczące prawidłowego nakładania i zdejmowania 

rękawiczek oraz maseczek ochronnych, 
f) Instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. 

 
11. Przy wejściach  do placówki płyn do dezynfekcji rąk z informacją o 
obligatoryjnym korzystaniu przez osoby wchodzące do szkoły. 
 
12. Koszami  na zużyte jednorazowe rękawiczki i maseczki. 

 
13.   Miejscem wyznaczonym do  pomiaru temperatury zdających egzamin 
wchodzących na teren placówki. 
 
14. Gabinetem pielęgniarki szkolnej. 

 

15. Miejscem do przechowania rzeczy osobistych uczniów podczas zdawania 
egzaminu,  których zdający nie może wnieść na salę egzaminacyjną, np. 
szafkami ubraniowymi lub wyodrębnionym miejscem w szatni szkolnej. 

 

   IV.INFORMACJE DLA ZDAJACYCH I ICH RODZICÓW 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 
pracownik szkoły1), 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. Do 15 czerwca 2020 roku rodzic/prawny opiekun zdającego, nauczyciel 
pracujący w zespole nadzorującym egzamin i każda inna osoba uczestnicząca 



w przeprowadzaniu egzaminu wypełnia i przesyła do placówki oświadczenie 
stanowiące odpowiednio załącznik 1, załącznik 2 i załącznik 3 do procedury. 
 

4. Osoby wskazane w pkt 3, które nie złożą stosownych oświadczeń w terminie 
do 15 czerwca 2020 roku , zobowiązane są do złożenia ich w dniu egzaminu 
przed wejściem na teren szkoły. 
 

5. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z 
wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 
 

6. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

 a) zdający  

 b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie 
zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, 
którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania 

egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące 
sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, 

sprzęt medyczny), 

 

 c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w 
czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp. uczniowie innych klas oraz 

nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania 
zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu, pracownicy 

odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 
 

7. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej 
wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem 

sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania 
egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w 

poruszaniu się), przedstawicieli mediów. 
 

8. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w 
szkole nie należy prowadzić bezpośrednich zajęć edukacyjnych dla innych 

uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w 
danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń. 

 

9. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym 
książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

 

10.  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 
piśmienniczych, linijki, ołówki, czarne długopisy.  

 

11. Szkoła  może zapewnić dla zdających rezerwowe  przybory 
piśmiennicze , o których mowa w pkt. 8 – konieczna jest wówczas ich 
dezynfekcja po każdym egzaminie zgodnie z procedurą wprowadzoną 



Zarządzeniem Dyrektora ZSP NR 12 we Wrocławiu nr 03/05/2020 z 
dnia 19 maja 2020 roku. 

 

12. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, 
dezynfekcja nie jest konieczna.  

 

13. Zdający wszystkie przybory piśmiennicze i jednorazowe materiały 
zabierają po egzaminie do domu. 

 

14.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 

15. 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). 

 

16.  Po egzaminie cudzoziemcy zabierają słownik do domu. W kolejnym 
dniu przynoszą zdezynfekowany słownik na egzamin.  

  

17. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin zdający przynosi własną 
butelkę z wodą. 

 

18.  Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

 

19. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 
zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte 
usta i nos. 

 

20.  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). 



21. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających . 

 

22.  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). 

 

23.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. 

 

24.  Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma 

obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

 a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

pytanie, 

 b) wychodzi do toalety, 

 c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej. 

  

25. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. 

specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas 

poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą 

odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy 

zachowaniu niezbędnego odstępu. 

 

26. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą mieć zakryte 

usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku  (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). 

 

27. 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.  

 

28.  Minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi 

oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi  wówczas min. 2 m. 

 

29.  Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego  

poinformuje  zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym 

przede wszystkim o : 
 
a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającym



 
 

b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z 
nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po 
zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

 

c) zachowania zasady dystansu społecznego podczas opuszczania sali 
egzaminacyjnej w trakcie trwania egzaminu  

d) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 
przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką  

e) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających 
po zakończonym egzaminie. 

 

30.  Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed 
salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego 
zakończeniu.  

 
31.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia możliwości 

tworzenia się grup zdających przed szkołą lub salą egzaminacyjną, 
dyrektor szkoły przekazuje zdającym i ich rodzicom/ prawnym 
opiekunom  z wyprzedzeniem  2-dniowym,  informację o godzinie, o 
której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu. 

 

32.  Dyrektor organizuje  zdającym wejście na teren szkoły różnymi 
wejściami, wg podziału na sale egzaminacyjne i listy dających 
przypisanych do sali egzaminacyjnej. 

 

33.  Na co najmniej jeden dzień przed egzaminem dyrektor podaje 
uczniowi zdającemu  numer sali, w której będzie on przystępował do 
egzaminu . 

 

 

34.   Dyrektor może wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle 

określonych zasad upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, 

aby omówić egzamin. Instruuje zdających, aby wrażeniami po egzaminie 

dzielili się między sobą z wykorzystaniem komunikatorów on - line, 

telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 
 

35.  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.  

 



36.  Zdający po zakończeniu egzaminu niezwłocznie opuszcza budynek szkoły , 

wychodząc wyjściem tym samym, którym do szkoły wszedł.  
 

 
V.ZASADY ROZPOCZĘCIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 

1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom 
zespołu nadzorującego oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali 
egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich 
urządzeń w tej sali.  

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali 
egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w 
komunikacie o przyborach, tj. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z 
każdego przedmiotu – długopis  z czarnym tuszem (niedozwolone jest 
korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych), dodatkowo w 
przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.  

3. Przewodniczący zespołu przypomina również zdającym o zakazie pożyczania 

materiałów od innych zdających. 

 

4. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.  

Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze 

przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów 

egzaminacyjnych. 

 

5. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący  przypomina zdającym 

kluczowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazane w 

Wytycznych, tj. obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca 

w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do 

zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na 

zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną, 

zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi, niedotykanie dłońmi okolic 

twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas 

kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia), zakaz gromadzenia się w 

grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie. 

 

6. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. 

legitymację szkolną) okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku 

odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez 

jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły. 

 

7. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 
uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący 



zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich 
obecności numery stolików, przy których będą pracować.  

 

8. Zdający dezynfekują ręce przed wejściem do sali egzaminacyjnej. 

 

9. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów 
stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub 
formy przeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach 
(np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu). 

 

10.  Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego 
wylosowany, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany 
numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej. 

 

11.  Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem 
zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej  jeżeli przedstawiciel zdających 
z danej sali uczestniczył w odbieraniu materiałów. 

 

12. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie 
powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach 
przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na 
opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających 
możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób 
udzielających pomocy medycznej. 

 

13. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę 
przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu 
nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz 
egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany 
w protokole przebiegu egzaminu w danej sali. Wychodząc z sali 
egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos. 

 

14.  Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania 
zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla 
zdającego, przestrzegając zasad określonych w Wytycznych. W czasie trwania 
egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień 
dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje. 

 

15. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu 
ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków 
koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność 
została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed 
rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. 

 



 
VI. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO (ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO) 

ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO 

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE) organizuje i nadzoruje 
przebieg egzaminu ósmoklasisty w danej szkole. 

2. PZE kieruje pracą zespołu egzaminacyjnego i zapewnia prawidłowy 
przebieg egzaminu ósmoklasisty oraz bezpieczeństwo i higienę pracy 
podczas egzaminu. 

3. PZE informuje uczniów o egzaminie ósmoklasisty, w tym o zasadach 
określonych w Wytycznych. 

4. PZE zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji 
niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. 

5. PZE nadzoruje przygotowanie sal egzaminacyjnych oraz zapewnia warunki 
do samodzielnej pracy uczniów podczas egzaminu ósmoklasisty. 

6. PZE unieważnia egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu w przypadkach 
określonych  w instrukcji egzaminu. 

7. PZE uczestniczy w procedurze unieważniania danemu uczniowi egzaminu 
ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgodnie z zasadami określonymi w 
sekcji 7., w szczególności:  

 a) przekazuje uczniowi lub jego rodzicom informację o zamiarze 

unieważnienia oraz informację o unieważnieniu temu uczniowi 
egzaminu z danego przedmiotu przez dyrektora OKE (pkt 7.2.2. i 7.2.6. 
Instrukcji OKE ) 

 b) informuje dyrektora OKE o niemożności przekazania danemu 
uczniowi lub jego rodzicom pisemnej informacji o zamiarze 
unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu (pkt 7.2.10. Instrukcji 
OKE )  

8. PZE nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej 
przygotowania i przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym zabezpiecza przed 

nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne niezbędne do 
przeprowadzenia egzaminu od momentu odbioru materiałów 

egzaminacyjnych od dystrybutora do momentu ich przekazania dyrektorowi 
okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 
 
 
 

VII. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO 
  

1. Przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN) kieruje pracą tego zespołu i 
zapewnia prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty w danej sali 
egzaminacyjnej, w tym w szczególności przestrzeganie zasad określonych w 
Wytycznych. 

2.  PZN ma obowiązek zapoznać się z zasadami organizowania i przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty oraz przestrzegać tych zasad, w tym w szczególności 
zasad określonych w Wytycznych. PZN zapoznaje się również z przepisami 



związanymi z zabezpieczeniem materiałów przed nieuprawnionym 
ujawnieniem. 

3.  PZN w szczególności: 
a.  sprawdza stan techniczny urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia 

egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego  

b.  odpowiada za przygotowanie danej sali egzaminacyjnej do egzaminu z 
danego przedmiotu  

c.  informuje każdego członka zespołu nadzorującego, który obszar sali 
został mu wyznaczony do nadzorowania oraz zapewnienia uczniom 
niezbędnej pomocy i opieki   

d.  odbiera od PZE informacje o uczniach mających zaświadczenia 
lekarskie o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w 
trakcie egzaminu i przestrzega wykonania tych zaleceń  

e. odbiera od PZE informacje o uczniach uprawnionych do dostosowania 
warunków i form egzaminu ósmoklasisty, piszących egzamin w danej 
sali, i o warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, a przed 
egzaminem sprawdza, czy warunki te zostały zapewnione  

f. odbiera od PZE materiały egzaminacyjne, weryfikuje ich poprawność, 
przenosi je do sali egzaminacyjnej oraz zapewnia ich ochronę przed 
nieuprawnionym ujawnieniem  

g. przypomina zdającym oraz innym osobom uprawnionym do obecności 
na sali egzaminacyjnej o zakazie wnoszenia urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów niewymienionych w 

komunikacie o przyborach  oraz o zasadach określonych w Wytycznych  

h.  przeprowadza egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali 
egzaminacyjnej  

i. uzupełnia wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej oraz protokół 
przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali   

j. przekazuje PZE materiały egzaminacyjne oraz dokumentację po 
zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.  

 4. PZN nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu 
ósmoklasisty. W sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę, swoje 
obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego. Fakt ten odnotowuje się 
w protokole przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w danej sali. 

 5. Jeżeli egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu jest przeprowadzany np. w 
domu ucznia, PZN ma obowiązek upewnić się przed egzaminem, że warunki, 
w tym warunki określone Wytycznych, wyposażenie i oprzyrządowanie są 
dostosowane do potrzeb zdającego, który przystępuje do egzaminu. 

 
 



VIII. ZADANIA ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO 

 

1. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie 

samodzielnej pracy uczniów czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w danej 

sali egzaminacyjnej. 

2. Członkowie zespołu nadzorującego przebieg egzaminu ósmoklasisty z 

danego przedmiotu w danej sali współpracują z PZN, a w szczególności: 

a) zapoznają się z planem sali egzaminacyjnej 

b) przygotowują odpowiednio salę do egzaminu  

        3. Odpowiadają za prawidłowy przebieg pracy uczniów, w tym w   

            szczególności:  

a) odpowiadają za sprawdzenie i prawidłowe wpisanie przez każdego ucznia  

kodu, numeru PESEL i umieszczenie naklejek przygotowanych przez OKE 

w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego 

b) w przypadku uczniów, którym przyznano prawo do dostosowania 

warunków egzaminu polegające na zastosowaniu zasad oceniania 

uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

ucznia i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę, zaznaczają 

przyznane tym uczniom uprawnienia, zamalowując odpowiednie pola na 

zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi, a w przypadku 

arkusza OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych 
 

4. Odpowiadają za samodzielną pracę zdających i nie zakłócanie pracy innym. 

   

5. Zgłaszają PZE przypadki nieprawidłowości w przebiegu egzaminu, w tym 

niesamodzielności zdających 
 

6. Dopilnowują, aby w czasie dodatkowych 5 minut uczniowie sprawdzili 
poprawność przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 



 

 

Załączniki do procedur organizacji egzaminu ósmoklasisty w Szkole 

Podstawowej nr 26 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 we 

Wrocławiu 

 

1. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o udziale ucznia w egzaminie ósmoklasisty w 

dniach  16 – 18 czerwca 2020 roku  na  terenie Szkoły Podstawowej nr 26 w ZSP 12 we 

Wrocławiu  - załącznik 1  

2. Oświadczenie nauczyciela - członka zespołu nadzorującego -  załącznik 2 

3. Oświadczenie pracownika szkoły –        załącznik 3 

4. Zasady wejścia  do szkoły i sal egzaminacyjnych na egzamin ósmoklasisty w Szkole 

Podstawowej nr 26 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu w dniach             

16 – 18 czerwca 2020 roku, budynek przy ulicy Lubelskiej - załącznik 4 

5. Plany sal egzaminacyjnych - załącznik 5 



 

Załącznik 1  

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

O UDZIALE UCZNIA W EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W DNIACH  16 – 18 CZERWCA 2020 

ROKU  NA  TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 W ZSP 12 WE WROCŁAWIU  

 

Ja, ............................................................................................................................................  
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym ................................................................................ .  
(imię i nazwisko dziecka) 

ucznia klasy 8a Szkoły Podstawowej nr 26 w ZSP 12 we Wrocławiu, informuję o udziale  mojego dziecka w egzaminie 

ósmoklasisty odbywającym się na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 w ZSP12  w  dniach  16 – 18  czerwca 2020r. 

Jednocześnie  wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. 

Przyjmuję do wiadomości: 

l) objęcie mnie zakazem wstępu na teren szkoły 

2) konieczność przygotowania dziecku do egzaminu niezbędnych  przyborów takich, jak z czarnym tuszem 

długopis , linijka opakowane w jednorazowym zamykanym opakowaniu  

(woreczku) oraz  przygotowania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

dziecka; 

3) konieczność wyposażenia dziecka  w słownik dwujęzyczny (dotyczy uczniów obcokrajowców); 

4) konieczność wyposażenia dziecka w kluczyk do szkolnej szafki uczniowskiej; 

2) konieczność wyposażenia dziecka w wodę pitną w jednorazowej butelce;  

3) konieczność dopilnowania, aby dziecko nie przynosiło do szkoły zbędnych przedmiotów, w tym 

książek, telefonów komórkowych , maskotek; 

4) konieczność pilnego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego niepokojących 

objawów choroby podczas trwającego egzaminu; 

5) konieczność zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas pobytu na terenie szkoły i w 

sali egzaminacyjnej zgodnie z wytycznymi CKE  ( maseczka jedno – lub wielorazowa lub chusta 

materiałowa lub przyłbica) ; 

6) konieczność przypomnienia dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikania dotykania oczu, nosa 

i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania 

twarzy podczas kichania czy kasłania); 

Oświadczam, że: 

1) moje dziecko  jest  zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek  objawów sugerujących chorobę zakaźną;  
2) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych; 
3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane kontaktowe: 

 

....................................................................................................., 

Jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych 

z przebywaniem  na jednej  powierzchni  łącznie zwiększonej liczby osób  w jednym czasie i miejscu; 

Zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole w okresie stanu epidemii, w tym z 
Zarządzeniem Nr 03/05/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu z dnia 19 maja 

2020 r. i z Zarządzeniem Nr  02/06//2020 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu z dnia 
10 czerwca 2020 roku w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020; 

 
Zapoznałam/em się z wytycznymi  CKE w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty w dniach 16 – 18 czerwca 

2020 roku   

Podane  informacje  są zgodne  ze  stanem  faktycznym  i  wiadome  mi  jest,  że fałszowanie 
dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu 
poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej. 

………………………………………………………………………data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 



 

Załącznik 2 

 

 

 

……………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela 

członka zespołu nadzorującego 

egzamin ósmoklasisty 

 

 

 

 

Oświadczenie nauczyciela – członka zespołu nadzorującego 

 

1. Oświadczam, że jestem zdrowa/y i nie wykazuję jakichkolwiek objawów sugerujących 

chorobę zakaźną. 

 

2. Osoby zamieszkałe ze mną pod tym samym adresem nie przebywają na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych. 

 

3. Jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z Covid-19 w szczególności związanych z 

przebywaniem na jednej powierzchni łącznie większej liczby osób w jednym czasie i miejscu. 

 

4. Zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania podczas egzaminu 

ósmoklasisty w szkole w okresie stanu epidemii. 

 

5. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w 

przypadku zarażenia COVID-19 podczas pracy w zespole nadzorującym. 

 

6. Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jest mi wiadome, że poświadczenie 

nieprawdy podlega odpowiedzialności karnej. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 3 

 

 

 

……………………………………… 

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe 

Pracownika Szkoły Podstawowej nr 26 w ZSP 12 

 

 

 

 

Oświadczenie pracownika placówki  

 

1. Oświadczam, że jestem zdrowa/y i nie wykazuję jakichkolwiek objawów sugerujących 

chorobę zakaźną. 

 

2. Osoby zamieszkałe ze mną pod tym samym adresem nie przebywają na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych. 

 

3. Jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z Covid-19 w szczególności związanych z 

przebywaniem na jednej powierzchni łącznie większej liczby osób w jednym czasie i miejscu. 

 

4. Zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania podczas egzaminu 

ósmoklasisty w szkole w okresie stanu epidemii. 

 

5. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w 

przypadku zarażenia COVID-19 podczas pracy. 

 

6. Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jest mi wiadome, że poświadczenie 

nieprawdy podlega odpowiedzialności karnej. 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 4 

 

ZASADY WEJŚCIA  DO SZKOŁY I SAL EGZAMINACYJNYCH NA EGZAMIN 

ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W ZESPOLE SZKOLNO – 

PRZEDSZKOLNYM NR 12 WE WROCŁAWIU W DNIACH 16 – 18 CZERWCA 2020 

ROKU 

 

Na egzamin zdający przychodzą w stroju galowym  o godzinie 8. 15 i pojedynczo według poleceń 

pracownika wchodzą na teren placówki mając zakryte usta i nos maseczką jednorazową lub 

przyłbicą. 

 

Dojście zdających do: 

 sali egzaminacyjnej Nr 1 (sala gimnastyczna) –zdający wchodzą do budynku szkoły Wejściem 2 

– łącznikiem bloku sportowego znajdującym się od frontu budynku, przy bloku sportowym i udają 

się bezpośrednio przed salę egzaminacyjną , w której piszą egzamin .   

sali egzaminacyjnej Nr 2,3,4,5 ( budynek  szkoły) – zdający wchodzą do budynku szkoły 

Wejściem 1 – głównym szkoły znajdującym się od frontu  i udają się bezpośrednio przed salę 

egzaminacyjną , w której piszą egzamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 5  

 

PLANY SAL EGZAMINACYJNYCH 

Plan Sali nr 1  

  Ꙫ   Ꙫ           

  członek ZN ↔ Przew. ZN       

           

    ↕ 3m.   1    

       Ꙫ    

       ↕ 2m.    

   2 ↔ 3 ↔ 4    

   Ꙫ  Ꙫ  Ꙫ    

   ↕ 2m.  ↕ 2m.  ↕ 2m.    

           

   5 ↔2m 6 ↔2m 7    

   Ꙫ  Ꙫ  Ꙫ    

   ↕ 2m.  ↕ 2m.  ↕ 2m.    
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