WYTYCZNE DLA OSÓB
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RATOWNIKÓW TATRZAŃSKICH
W MURZASICHLU
W DNIACH 16-18 CZERWCA 2020 r.
1. Informacje ogólne dla zdającego
1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
1.2. Jeżeli do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie,
którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie należy o tym fakcie poinformować
wcześniej Dyrektora szkoły.
1.3. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie
lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych.
1.4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
1.5. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko zdający i wyznaczeni pracownicy szkoły.
1.6. Zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek. Zdający przed egzaminem mogą zostawić na korytarzu szkolnym
tylko odzież wierzchnią oraz w razie potrzeby parasole.
1.7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (pióro lub
długopis z czarnym tuszem). Nie wolno korzystać z długopisów ścieralnych i zmazywalnych.
Na egzamin z matematyki należy przynieść dodatkowo linijkę. Zdający nie mogą pożyczać
przyborów od innych zdających.
1.8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
2. Środki bezpieczeństwa osobistego
2.1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
2.2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2.3. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
2.4. 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).
2.5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal
egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
2.6. 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.
2.7. Zdający– jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie
egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
2.8. Należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa podczas egzaminu:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

2) 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,
3) 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,
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym
egzaminie.
2.9. 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.
3. INFORMACJE PORZĄDKOWE
3.1. Na egzamin zdający przychodzą według następującego harmonogramu:
1) 16- 17 czerwca 2020 r. w dwóch grupach : I- o godz. 8.20, II- o godz. 8.30.
2) 18 czerwca 2020 r. w trzech grupach: I- o godz. 8.20, II- o godz. 8.25, III- o godz. 8.30.
3.2. Uczniowie do szkoły wchodzą wyłącznie wyznaczonym wejściem :
1) wejście od strony biblioteki szkolnej (16 i 17 czerwca 2020 r.) – grupa I.
2) wejście główne szkoły od strony parkingu (16 i 17 czerwca 2020 r.) - grupa II.
3) w ostatnim dniu egzaminu (18.06.2020 r.)- gr. I, II i III- wejście główne szkoły od strony
parkingu.
3.3. O przydziałach do poszczególnych grup oraz miejscu i godzinie zbiórki przed
egzaminem uczniowie i ich rodzice zostaną poinformowani przez wychowawcę klasy
za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
3.4. Na egzaminie obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych,
w tym również smartwatchów.
3.7. W razie jakichkolwiek kłopotów ze zdrowiem lub sytuacji losowych uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu prosimy o natychmiastowy kontakt ze szkołą, tak aby można było
zgłosić zdającego do dodatkowego terminu egzaminu.

