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Podstawa prawna: procedury CKE we Warszawie znowelizowane 20 maja 2020r. 

• Na egzamin mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe (zdający, nauczyciel, inny 
pracownik szkoły), bez objawów chorobowych typu gorączka, suchy kaszel, 
duszności sugerujących chorobę zakaźną.  

• W egzaminie nie mogą uczestniczyć osoby,  w których domu przebywa osoba na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną 
lub izolacją w warunkach domowych. 

• Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły. 

• Podczas egzaminu, w szkole mogą przebywać zdający, członkowie zespołów 
nadzorujących, obserwatorzy, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie klas1-3 
objęci opieką w świetlicy szkolnej, nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy, 
higienistka.  

• Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły telefonów komórkowych, maskotek, 
piórników itp. 

• Na egzaminie zdający korzystają wyłącznie z własnego długopisu z czarnym 
wkładem, linijki . Zdający nie mogą pożyczać sobie wzajemnie przyborów! 

• Szkoła nie zapewnia wody pitnej, uczeń może przynieść własną wodę, w oryginalnej 
butelce . 

• Czekając na wejście do szkoły uczniowie zachowują 1,5 m odstępy . Zasłonięcie nosa 
i ust obowiązuje od wejścia do szkoły, do momentu zajęcia wylosowanego/
wyznaczonego miejsca . Po rozpoczęciu egzaminu można zdjąć ochronę, ponowne jej 
nałożenie jest konieczne w momencie, gdy nauczyciel podchodzi w celu odpowiedzi 
na zadane pytanie, odbioru arkusza egzaminacyjnego lub uczeń wychodzi z sali do 
toalety/ higienistki. 

• Członkowie zespołu nadzorującego mogą mieć odsłonięty nos i usta podczas 
obserwowania przebiegu egzaminy, siedząc lub stojąc przy zachowaniu niezbędnego 
odstępu. W bezpośrednim kontakcie z uczniami obowiązuje zasłonięcie nosa i ust. 



• We wszystkie dni egzaminu uczniowie rozwiązujący arkusze standardowe, bez 
przyznanych dostosowań, przychodzą do szkoły na godzinę 8.20 zgodnie z 
następującymi zasadami: 

-klasa 8a wejście główne 

-klasa 8b wejście drzwiami rozsuwanymi bezpośrednio do holu szkoły 

-klasa 8c wejście od strony boiska  

Uczniowie korzystający z dostosowań przychodzą do szkoły na godzinę 8.45 i są 
pojedynczo wpuszczani wejściem głównym. 

• Uczniów obowiązuje zakaz kontaktowania się między sobą. Pod wyznaczonymi 
drzwiami oczekują, zachowując odpowiednie odstępy. Do szkoły uczniowie 
wpuszczani są pojedynczo, dezynfekują ręce i po założeniu  maseczki, mogą 
pozostawić rzeczy osobiste w foliowych workach, pod opieką pracownika szkoły.  
Następnie pojedynczo przechodzą do wyznaczonych sal. 

• Pierwszego i drugiego dnia egzaminu, uczniowie  przystępujący do egzaminu w dużej 
sali gimnastycznej,  przy wejściu do sali otrzymuję identyfikator i pasek z  naklejkami 
z numerem PESEL, a miejsce losowane jest w obecności ucznia przez 
przewodniczącego zespołu nadzorującego. Trzeciego dnia egzaminu, uczniowie po 
zakończeniu czynności związanych z wejściem do szkoły, kierują się na II piętro 
zgodnie z zasadą: 

-schody przy sekretariacie – piszący w salach 201,215 ( uczniowie wchodzą wejściem  

  głównym) 

-schody przy bibliotece-piszący w salach 210,211 ( uczniowie wchodzą wejściem  

przez czytelnię ) 

W w/w salach przeprowadza się czynności jak w dniach poprzednich. 

• Po zajęciu miejsc przez wszystkich uczniów, istnieje możliwość skorzystania z toalety 
–wyłącznie na bloku sportowym/II piętrze. O godzinie 8.50 w dużej sali 
gimnastycznej/ korytarzu na II piętrze  nastąpi otwarcie pakietów egzaminacyjnych i 
przekazanie ich przewodniczącym zespołów z poszczególnych sal. 

• Uczniowie przystępują do pracy z arkuszem egzaminacyjnym o godzinie 9.00: 
czytając instrukcje, sprawdzając jakość druku i liczbę stron , kodując arkusz czyli 
przyklejając naklejki z numerem PESEL we wskazanych miejscach i zapisując swój 
kod, wyrywając ze środka arkusza z matematyki 8 stron tworzących kartę rozwiązań 
zadań egzaminacyjnych. Po zakończeniu tych czynności, zostaje zapisany na tablicy 



czas zakończenia pracy z arkuszem, który wynosi 120 minut na j.polskim (wydłużenie 
do 180), 100 minut na matematyce (wydłużenie do 150) i 90 minut na j.angielskim             
( wydłużenie do 125). 

• Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie , nie zakłócając pracy innym zdającym. 

• W przypadku pogorszenia stanu zdrowie, konieczności  skorzystania z toalety, 
wypisania się długopisu, uczeń sygnalizuje potrzebę kontaktu z członkami zespołu 
nadzorującego poprzez podniesienie ręki. Czasu spędzonego poza salą nie dolicza się 
do czasu egzaminu. 

• Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, przed wyznaczonym czasem, 
uczeń podnosi rękę , osłania nos i usta maseczką i po podejściu członka zespołu 
nadzorującego oddaje swój arkusz. W obecności ucznia zostają sprawdzone kody, 
naklejki, karta odpowiedzi. 

• 15 minut przed zakończeniem wyznaczonego czasu uczeń, który skończył pracę z 
arkuszem, pozostaje w sali egzaminacyjnej. 

• Po komunikacie przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin w danej Sali,       
o zakończeniu czasu, dolicza się 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia 
odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut, przewodniczący ZN ogłasza 
koniec egzaminu, co dla zdających oznacza odłożenie długopisów i przesunięcie 
arkusza na brzeg stolika i założenie osłony na usta i nos. 

• Uczeń może opuścić salę po dokonaniu odbioru jego arkusza przez członka ZN. 

WAŻNE TERMINY 

16 czerwca-egzamin z j.polskiego 

17 czerwca-matematyka 

18 czerwca- j.angielski 

7-9 lipca-termin dodatkowy  

do 31 lipca – udostępnienia w SIOEO wyników egzaminu ósmoklasisty 

31 lipca- wydanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu 


