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WYTYCZNE DLA UCZNIA BIORĄCEGO UDZIAŁ W EGZAMINIE 

ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM.ORŁA BIAŁEGO 

 W BIERUNIU 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

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, za wyjątkiem sytuacji gdy jest to uczeń, który 

przechorował COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) lub został zaszczepiony przeciwko 

COVID-19 (tzn. uczeń, który przyjął wszystkie przewidziane procedurą dawki danej 

szczepionki). Uczeń taki może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu  

z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.  

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren Szkoły,  

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4. Podczas egzaminu w budynku Szkoły mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający uczniowie, 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu,  

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

dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych. 

5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie Szkoły osób innych niż wyżej wymienione, 

w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów.  

6. Zdający nie powinni wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy, w tym torebek, 

plecaków, książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

7. Zabrania się zdającym wnosić na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych 

bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.  

8. Zdający do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie długopis (lub pióro) z czarnym 

tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów 

zmazywalnych/ścieralnych), dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. 

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

rysunków ołówkiem. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin uczeń przynosi własną butelkę z wodą.  
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Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy 

nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.  

10. Na terenie Szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

11. Czekając na wejście do Szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.  

12. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed Szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie przychodzą do Szkoły  

w różnym czasie i będą wchodzić do budynku różnymi wejściami. Informacja o czasie, 

w którym zdający powinni stawić się w Szkole przed rozpoczęciem egzaminu, miejscu 

wejścia, numerze szatni zawarta została w Załączniku nr 1a do „Wytycznych dla 

ucznia”, który zostanie przekazany zdającym do wiadomości przez wychowawcę, na 

co najmniej trzy dni przed  egzaminem. 

13. Dla każdego zdającego zapewnia się miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy 

osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Będzie to wyznaczona sala lekcyjna  

(o numerze sali uczeń zostanie wcześniej poinformowany). Pozostawiając lub 

odbierając rzeczy należy zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy 

zachować odpowiednią odległość od innych osób, zakrywać usta i nos. 

14. Na teren Szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.  Zakrywanie 

ust i nosa obowiązuje na terenie całej Szkoły. 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). 

15. O wyznaczonej godzinie 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.  

16. 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 nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

2) wychodzi do toalety, 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej, 
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17. Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

18. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty 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.  

19. 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.  

20. 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. 

21. Zobowiązuje się zdających, by po zakończonym egzaminie nie spotykali się w grupach 

np. przy wejściu do Szkoły, a wrażeniami dzielili się między sobą wykorzystując media 

społecznościowe, komunikatory, połączenia telefoniczne.  

 

 

  



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2020/ 2021/ 18.05.2021 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej  

nr 3  im. Orła Białego  w Bieruniu 
 

 

 


