
WEWNĘTRZNE PROCEDURY EGZAMINACYJNE 

obowiązujące 

 w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach  

podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w stanie zagrożenia epidemicznego  

(16 - 18 czerwca 2020 r.) 

 

Podstawa prawna:  

Wytyczne GIS, MZ i MEN z dnia 14 maja 2020 r. dotyczące organizowania i przeprowadzania 

w 2020 r. egzaminów;  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 

871); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. .U z 2020 r., poz. 891).  

Terminy egzaminów i czas trwania 

 16 czerwca 2020 – j. polski – (120min/180min)  

 17 czerwca 2020 – matematyka – (100min/150min)  

 18 czerwca 2020 – j. angielski / j. niemiecki – (90min/135min) 

  

 

 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 sam jest objęty kwarantanną lub izolacją 

w warunkach domowych.  

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4. Czekając na wejście do szkoły albo do sali, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co 

najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos – maseczki lub przyłbice.  

5. W trakcie przeprowadzania egzaminu wszyscy członkowie zespołów nadzorujących oraz 

pracownicy funkcyjni będą wyposażeni w przyłbice lub maseczki oraz rękawiczki 

jednorazowe. 

6. Ósmoklasiści przychodzą 16, 17, 18 czerwca ubrani na galowo o godz. 8:20. 



 a) Uczniowie klasy VIII A i VIII B oczekują na wejście i wchodzą do szkoły głównym 

wejściem,  

b) Uczniowie klasy VIII C oczekują na wejście i wchodzą do szkoły wejściem bocznym 

(wejściem do byłego gimnazjum).  

7. Uczniom wchodzącym na teren szkoły, wyznaczeni przez dyrektora pracownicy, będą 

mierzyli temperaturę termometrem bezdotykowym. 

8 .Płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) będzie umieszczony przy 

wejściu do szkoły oraz w każdej sali egzaminacyjnej. Do skorzystania z niego są zobligowani 

wszyscy wchodzący na teren szkoły. 

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

po zajęciu miejsc przez zdających. 

10. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie kierują się do przydzielonych im sal – szatni, 

gdzie zostawiają swoje rzeczy i zgłaszają swoją obecność nauczycielowi dyżurującemu . 

VIII A  - sala nr 114 

VIII B  - sala nr 123 

VIII C  - sala nr 102 

Czas oczekiwania na przejście do sal egzaminacyjnych uczniowie spędzają na holu przy swojej 

sali. Zdający są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego, nie gromadzenia się przed 

ani po egzaminie.  

11. Do sal egzaminacyjnych zdający udają się o godzinie 8:35, każda klasa swoją klatką 

schodową: 

VIII A – klatka schodowa tzw. środkowa 

VIII B – klatka schodowa przy dyżurce 

VIII C – klatka schodowa przy sali 102 

12. Uczniowie wchodząc do sali egzaminacyjnej losują numer ławki, dezynfekują ręce i siadają 

w ławce oznaczonej wylosowanym numerem. 

13. 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 najmniej1,5-metrowego odstępu). 

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

egzaminacyjnej, potem mogą  zdjąć maseczkę. 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.  



15. Po usadzeniu zdających, przewodniczący zespołu nadzorującego wraz z przedstawicielem 

uczniów idzie po odbiór materiałów egzaminacyjnych. Członek zespołu nadzorującego zostaje 

z pozostałymi uczniami w sali. 

16. Materiały egzaminacyjne będą wydawane w holu przy pokoju nauczycielskim. 

17. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za 

właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.  

 18. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający 

oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.  

Wyjątek stanowią:  

1) egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, 

podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD. 

19.Uczeń po egzaminie i wyjściu z sali egzaminacyjnej niezwłocznie opuszcza szkołę głównym 

wejściem.  

20. Wyznacza się gabinet pielęgniarki ( sala nr 118) jako pomieszczenie (wyposażone m.in. 

w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować 

zdającego w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych oraz salę nr 120 dla członków 

zespołu nadzorującego. 

 

Pamiętajcie!  

Przed, w trakcie i po egzaminie  Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły są po 

to żeby Was wspierać! 


