
Procedura przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym nr 1  w Malborku w czasie pandemii  

 

1. Egzamin odbywa się w dniach 25, 26 i 27   maja  2021 r. 

• 25 maja  ( wtorek)  godz. 9:00 – język polski 

• 26 maja  ( środa)  godz. 9:00 – matematyka 

• 27 maja  ( czwartek) godz. 9:00 – język obcy 

 

2. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów. 

 

Czas trwania (min)  

 
arkusz 

standardowy 

przedłużenie czasu, 
o którym mowa w pkt. 
17. 

Komunikatu CKE 

język polski 120 do 180 

matematyka 100 do 150 

język obcy nowożytny 90 do 135 

 

 

3. Uczniowie, którzy piszą egzamin w salach 025, 027, 028 przychodzą do szkoły na godz. 8:40 

i udają się na parter 2 budynku. 

Podajemy kody uczniów, którzy piszą w w/w gabinetach: 

 gab.025 – A23 

 gab. 027 –B04 

 gab. 028 – A15, A17,B07, B25, C19, C24, C25 

 

4. Uczniowie, którzy piszą egzamin w salach : 120,121, 122,123, 124, 127  przychodzą do 

szkoły na godz. 8:30 i udają się na I piętro 2 budynku. 

Podajemy kody uczniów, którzy piszą  w/w gabinetach: 

 gab. 120 – A01, A02, A03, A04, A05, A07,A09, A11 

 gab. 121 – B22 

 gab. 122 – A12, A13, A14, A16, A18, A19, A20, A21 

 gab. 123 – C18 

 gab. 124 – A24, A25, B01, B02, B03, B05, B08 

 gab. 127 – B09, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B23 

 

 



5. Uczniowie, którzy piszą egzamin w salach :228, 229, 230, 231, 232, 236  przychodzą do 

szkoły na godz. 8:15 i udają się na II  piętro 2 budynku. 

Podajemy kody uczniów, którzy piszą  w/w gabinetach: 

 gab, 228 – C04 

 gab. 229 – B24, B26, C01, C02, C03, C05, C06, C07, C08 

 gab. 230 – A22 

 gab. 231 – C11 

 gab. 232 – C09, C12, C13, C14, C16, C20, C21, C22, C23, C26 

gab. 236 – A06, A10, B06, B10, B11, B12, B13, B14, C10, C15 

 

 

6. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły , obserwator, 

egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów 

chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. 

 

7. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba 

zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu 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. 

 

8. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona 

przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki 

danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji 

bądź osobą na kwarantannie. 

 

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

kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

 

10. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  

1) zdający 

2 )osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, 

obserwatorzy, egzaminatorzy, 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), asystenci techniczni 

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, 

obsługę szatni itp. 

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z 

przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu  

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

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. 



 

11.  Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek i innych urządzeń elektronicznych. 

 

12. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

 

13. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych: długopis( lub 

pióro) z czarnym tuszem ( atramentem), linijki. 

 Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się 

rysunków ołówkiem.  

Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów. 

 

14.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.  

 

15. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów przystępujących 

do egzaminu. 

 

16. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym.  

 

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

odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową). 

 

18. 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, z wyjątkiem sal, 

w których jest przeprowadzany egzamin, po zajęciu miejsc przez uczniów. 

 

19. 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 przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć 

na zadane przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

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

 

20.  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. 

21. 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). 

 

22. Po wejściu do szkoły uczniowie: 

• dezynfekują dłonie 

• pozostawiają swoje rzeczy osobiste w sali 118 w woreczkach 

• zachowują dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m 

• udają się do wyznaczonych gabinetów 

• członek komisji sprawdza listę obecności i losuje w obecności zdającego numer 

stolika 

• wchodzą do sali egzaminacyjnej i zajmują wyznaczone im miejsce 

• mogą skorzystać z toalet na parterze, I i II piętrze 2 budynku z zachowaniem 

wszystkich procedur sanitarnych i egzaminacyjnych 

 

23. Po zakończeniu pracy z zestawem egzaminacyjnym i uzyskaniu zgody na wyjście z sali, 

uczniowie opuszczają ją i wychodzą ze szkoły. W trakcie opuszczania budynku należy pamiętać 

o zachowaniu dystansu społecznego – 1.5 m. 

 

24. Zdający proszeni są, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z 

wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań 

grupowych, np. przy wejściu do szkoły. 

 

25. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z 

zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

 

26.Nauczyciele w rękawiczkach odbierają arkusze od dyrektora szkoły. Arkusze są rozdawane 

uczniom również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.  

 

27. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u  ucznia  jest zawarte 

w Wytycznych CKE, MEN i GIS dotyczących organizowania i przeprowadzenia w 2021r. 

egzaminów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


